EMENTÁRIO DAS DISCIPLINAS DO CURSO DE GEOGRAFIA - LICENCIATURA/IRATI
(Currículo iniciado em 2011)
BIOGEOGRAFIA
(C/H 68)
(1460/I)
Objetivos e Conceitos Fundamentais da Biogeografia. Padrões biogeográficos. Interação dos
elementos biológicos e geográficos no estudo da distribuição dos seres vivos. Gradientes
latitudinais e diversidade. Interações entre populações e os processos de especiação. Tectônica
de placas e a influência sobre o panorama biogeográfico atual. Paleobiogeografia e Dinâmica
Espacial. Panorama biogeográfico atual. Fitogeografia mundial, do Brasil e do Paraná.
Zoogeografia mundial e do Brasil. Meio Abiótico e Biótico. Biodiversidade. Indicadores
Biogeográficos do Ambiente. Biogeografia e sistemas: geossistemas, geobiocenoses, sistemas
urbanos, agroecossistemas. Noções gerais de ecologia e Educação Ambiental. Noções de
Agroecologia. Levantamento em campo e laboratório.
CARTOGRAFIA E GEOCARTOGRAFIA
(C/H 136)
(1453/I)
Forma da Terra. Histórico e evolução da cartografia. A Cartografia como disciplina fundamental
do curso de Geografia. Conceitos e Objetivos da Cartografia. Sistema de coordenadas
geográficas. Paralelos e Meridianos. Latitude e Longitude de um lugar. Projeções Cartográficas.
Escalas (numéricas e gráficas). Cartometria. Perfil topográfico. Sistematização e articulação das
folhas ao milionésimo. Estudo e avaliação morfométrica através de Cartas Topográficas. O
problema gráfico e instrumental. Os símbolos, as cores e hachurias. Cartas, mapas e
cartogramas. Fusos horários. A Cartografia e o ensino de geografia. Introdução a cartografia
digital. Dados cartográficos (fontes, posicionamento, representação e atributos) Interpretação
topográfica e hidrográfica. Drenagens, bacias e classificações. Mapa hipsométrico, Mapa de
Declividades. Interpolação de dados. Cartografia e desenhos de blocos diagramas. A Cartografia
atual. Cartografia Analítica. Planejamento, construção, composição e desenho de mapas e
cartas. Conceitos; Linguagem Gráfica; Nível de Organização dos Componentes da Informação;
Etapas de construção do material gráfico e elementos necessários; Síntese e Normalização;
Diagramas. Fundamentos e objetivos da Cartografia Temática. Semiologia gráfica. Coleta,
levantamento de campo e laboratório. Organização e tratamento de dados geográficos.
Elaboração de cartogramas temáticos e gráficos. Noções de fotointerpretação.
CLIMATOLOGIA
(C/H 136)
(1461/I)
Conceito de tempo e clima. A escala do clima: zonais, regionais, locais e microclimas. As grandes
teorias da circulação geral: clássicas e modernas. Os principais sistemas de circulação
atmosférica geral: massas de ar e frentes, origem das massas de ar e respectivas trajetórias.
Princípios de classificações climáticas. A gênese dos climas regionais. Bases teóricas da
climatologia. Os fatores e os elementos do clima. Distribuição espacial dos climas da Terra e do
Brasil. Atividades práticas e estudos de climas locais. Alterações e Mudanças climáticas.
Entendimento e compreensão do clima, através do estudo e análise de suas principais variáveis.
A circulação secundária, dados de superfície e a definição dos Tipos de Tempo. Categorias
taxonômicas do clima: a questão da escolha adequada da escala de abordagem têmporoespacial. Interpretação dos mecanismos da circulação atmosférica e os equipamentos de
aquisição de dados de superfície: estações clássicas e automáticas. A definição de "episódios
representativos do fato climático" para o estudo do clima e de suas repercussões sobre o
espaço.
DIDÁTICA APLICADA AO ENSINO DE GEOGRAFIA
(C/H 68)
(1462/I)
Visão do ensino da didática e seus pressupostos históricos, teóricos e metodológicos. A didática
pedagógica e a competência político social e humana, para o exercício eficiente e eficaz da
profissão. As tendências pedagógicas que incidem no processo educativo (relações técnicas,
políticas e ideológicas). A sala de aula como espaço onde se desenvolve trabalho humano
interativo coletivo. As etapas do ciclo docente no ensino fundamental e médio, subsidiado pelos
planejamentos de curso, unidade e de aula. A formação pedagógica do professor de Geografia,
transdisciplinaridade e interdisciplinaridade. Elaboração e aplicabilidade para uma sondagem
sobre conhecimentos prévios dos alunos. Como montar uma aula de Geografia com os

conhecimentos prévios dos alunos e a montagem de uma aula expositiva. Os PCNs e as aulas
de campo. A Geografia e a geração de ambiências as ferramentas didático pedagógicas. Prática
de ensino em Geografia
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM GEOGRAFIA NO ENSINO FUNDAMENTAL
(C/H 136)
(1467/I)
Ação docente em sala de aula do ensino fundamental, com aplicação das propostas de
intervenção desenvolvidas na disciplina Prática de Ensino I. Apresentação de um relatório com
os resultados da intervenção.
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM GEOGRAFIA NO ENSINO MÉDIO
(C/H 136)
(1474/I)
Ação docente em sala de aula do ensino médio, com aplicação das propostas de intervenção
desenvolvidas na disciplina Prática de Ensino II. Apresentação de um relatório com os resultados
da intervenção.
FISIOLOGIA DA PAISAGEM
(C/H 68)
(1475/I)
A paisagem e sua análise geográfica. Ecologia da paisagem e Geografia. Paisagem e
ecossistema. A escala de análise da paisagem. Fisiologia da paisagem: métodos e estudos. O
mapeamento da paisagem. A paisagem e as relações socioambientais. Conceito(s) geográfico(s)
de ambiente(s) e meio(s) ambiente(s): do natural ao social.
GEOGRAFIA AGRÁRIA
(C/H 136)
(1476/I)
A questão agrária clássica e as abordagens teóricas sobre o desenvolvimento da agricultura. A
questão agrária brasileira e o desenvolvimento desigual. Complexo rural e multifuncionalidade
agrícola. Os padrões técnico-produtivos (Revolução Verde, Agrobiotecnologia e Agroecologia). O
campesinato brasileiro e a agricultura familiar no Brasil. O espaço rural e as dinâmicas recentes
(pluriatividade, novas ruralidades etc.). Movimentos sociais no campo. As relações de trabalho e
de produção do agro brasileiro. Urbanização e industrialização do campo. Agricultura científica
mecanizada. A “dicotomia” rural vs. Urbano.
A partir de 2015:
A questão agrária clássica e as abordagens teóricas sobre o desenvolvimento da
agricultura. A questão agrária brasileira e o desenvolvimento desigual. Complexo rural e
multifuncionalidade agrícola. Os padrões técnico-produtivos (Revolução Verde,
Agrobiotecnologia e Agroecologia). O campesinato brasileiro e a agricultura familiar no
Brasil. O espaço rural e as dinâmicas recentes (pluriatividade, novas ruralidades etc.).
Movimentos sociais no campo. As relações de trabalho e de produção do agro brasileiro.
Urbanização e industrialização do campo. Agricultura científica mecanizada. A “dicotomia”
rural vs. Urbano. Política nacional de participação popular e direitos humanos.
GEOGRAFIA DA POPULAÇÃO E DINÂMICAS MIGRATÓRIAS
(C/H 136)
(1477/I)
Bases teóricas e conceituais da Geografia da população. Métodos e técnicas em estudos
populacionais. Teorias demográficas. A concepção da corrente na Demografia no que concerne
aos estudos populacionais. Políticas demográficas. Dinâmica populacional e o perfil demográfico
contemporâneo, com destaque para o Brasil. Estrutura e crescimento da população. População e
recursos naturais. Os deslocamentos populacionais como movimentos complexos incluindo as
permanências como parte do processo. As migrações intra e inter países centrais e periféricos.
A partir de 2015:
Bases teóricas e conceituais da Geografia da população. Métodos e técnicas em estudos
populacionais. Teorias demográficas. A concepção da corrente na Demografia no que
concerne aos estudos populacionais. Políticas demográficas. Dinâmica populacional e o
perfil demográfico contemporâneo, com destaque para o Brasil. Estrutura e crescimento
da população. População e recursos naturais. Os deslocamentos populacionais como
movimentos complexos incluindo as permanências como parte do processo. As
migrações intra e inter países centrais e periféricos. Igualdade de direitos, vivência e
globalidade, contexto histórico-geográfico da institucionalização dos direitos humanos.

GEOGRAFIA DOS SOLOS
(C/H 68)
(1478/I)
Introdução ao estudo, origem e desenvolvimento dos solos tropicais e subtropicais. Geografia
dos Solos tropicais e subtropicais e sua distribuição no Brasil. Fatores e processos pedológicos.
Intensidade do intemperismo nas zonas tropicais e subtropicais. Evolução dos conhecimentos
sobre o solo. Natureza e propriedades das frações granulométricas e dos colóides do solo.
Agregação, estrutura, densidade e porosidade do solo. Água no solo. Consistência do solo.
Coloração do solo. Princípios básicos de classificação dos solos. Compactação e manejo de
solos tropicais e subtropicais. Aplicações práticas do estudo dos solos e das formações
superficiais na dinâmica das paisagens. Possibilidades e limitações ao uso e manejo de solos
tropicais e subtropicais. Capacidade de uso e aptidão agrícola dos solos brasileiros. Atividades
de campo e laboratoriais.
GEOGRAFIA ECONÔMICA
(C/H 136)
(1463/I)
Introdução à história do pensamento econômico e teorias econômicas clássicas. Os modos de
produção. Regimes de acumulação e financeirização. Concentração e centralização do capital.
Corporações, inclusive brasileiras. Estratégias empresariais: trustes, cartéis, dumping, holdings,
joint ventures, empresas redes etc. Política territorial das empresas. Transformações dos
paradigmas produtivos e na gestão do trabalho. Indústria e espaço: Distritos marshallianos,
tecnopólos etc. Industrialização, cadeias e arranjos produtivos. Sistemas de engenharia e
infraestruturas. Comércio. Serviços. Estado e políticas públicas. Concessão, privatização e
regulação dos serviços públicos. Atividades extrativas e produção de commodities. Dinâmica
econômica e meio ambiente. A circulação: sistemas de movimento, tecnologias da informação,
telecomunicações e logística (intermodalidade e multimodalidade): técnicas e normas de
sustentação dos circuitos produtivos e dos círculos de cooperação no espaço. As instâncias
produtivas do espaço: produção – circulação – distribuição – consumo. Bases teóricas da
Geografia Econômica.
GEOGRAFIA FÍSICA
(C/H 68)
(1454/I)
A Terra no espaço (movimentos terrestres). Os conceitos de ambiente natural. A contribuição da
geografia física no conhecimento da natureza. As esferas do globo terrestre e suas estruturas.
Escalas temporais e espaciais no estudo da natureza. A Geografia física na avaliação dos
recursos naturais. A Geografia física enquanto ciência social. A Geografia física na relação
sociedade-natureza e os seus (des)caminhos. A Geografia física, os estudos interdisciplinares e
os conceitos de ciências afins. A incorporação dos sistemas naturais e suas implicações.
Aplicação do modelo sistêmico em estudos de geografia física. Balanço de energia global.
Circulação geral da atmosfera. Conceito e subdivisão da Geografia física. Evolução das teorias
em climatologia, geomorfologia, hidrologia, geologia e cartografia. Ecossistemas globais.
Mudanças globais naturais e problemas ambientais. A importância do trabalho de campo nos
estudos geográficos.
GEOGRAFIA POLÍTICA
(C/H 68)
(1455/I)
Geografia Política e Geopolítica. Ratzel, Kjéllen, Vallaux, Mackinder, Mahan e a construção da
geopolítica. Geopolítica no Brasil: das origens ao papel da Escola Superior de Guerra.
Conceituação de política, ideologia, poder, Estado, governo. Teorias do Estado. Formas e
sistemas de governo. Cidadania, partidos políticos, instituições e movimentos sociais. Escalas
políticas. Políticas atuais do Estado brasileiro.
A partir de 2015:
Geografia Política e Geopolítica. Ratzel, Kjéllen, Vallaux, Mackinder, Mahan e a construção
da geopolítica. Geopolítica no Brasil: das origens ao papel da Escola Superior de Guerra.
Conceituação de política, ideologia, poder, Estado, governo. Teorias do Estado. Formas e
sistemas de governo. Cidadania, partidos políticos, instituições e movimentos sociais.
Escalas políticas. Políticas atuais do Estado brasileiro. Laicidade do Estado, política
nacional de participação popular e direitos humanos.
GEOGRAFIA SOCIAL E CULTURAL
(C/H 68)
(1456/I)
Relação entre cultura e sociedade. Movimentos sociais: juventude, minorias, violência, pobreza.

Classes sociais. A linguagem racional e o conhecimento mítico. A Geografia Cultural e Social na
Epistemologia da Geografia e os distintos significados de cultura. O espaço vivido como
expressão social e cultural. A língua, os discursos espaciais e as representações do espaço
geográfico na literatura, nas artes plásticas, na arquitetura, na música, no teatro e nas mídias. As
identidades socioespaciais e o imaginário. Sociedades tradicionais. O multiculturalismo, a
segregação étnico-espacial e as significações sociais. A educação das relações étnico-raciais e
tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes. O hiperespaço, a
mobilização dos espetáculos (shopping centers, festivais, turismo, etc.) e a experiência local.
A partir de 2015:
Relação entre cultura e sociedade. Movimentos sociais: juventude, minorias, violência,
pobreza. Classes sociais. A linguagem racional e o conhecimento mítico. A Geografia
Cultural e Social na Epistemologia da Geografia e os distintos significados de cultura. O
espaço vivido como expressão social e cultural. A língua, os discursos espaciais e as
representações do espaço geográfico na literatura, nas artes plásticas, na arquitetura, na
música, no teatro e nas mídias. As identidades socioespaciais e o imaginário. Sociedades
tradicionais. O multiculturalismo, a segregação étnico-espacial e as significações sociais.
O hiperespaço, a mobilização dos espetáculos (shopping centers, festivais, turismo, etc) e
a experiência local. A educação das relações étnico-raciais. Dignidade humana,
reconhecimento, e valorização das diferenças e das diversidades, transversalidade e
interseccionalidades, sustentabilidade socioambiental.
GEOGRAFIA URBANA
(C/H 136)
(1468/I)
O papel da cidade na história: origem e processo de evolução. Os principais paradigmas sobre a
cidade e o urbano e suas principais características, relações e desdobramentos para o
pensamento geográfico. O processo de urbanização no Brasil. As funções as formas e a
estrutura interna da cidade. Os processos de aglomeração. As redes urbanas hierárquicas e de
cooperação. A ordenação do espaço urbano e os fundamentos da política nacional de
desenvolvimento urbano. As estratégias e os mecanismos de atuação do Poder Público no
espaço urbano. O estatuto da cidade. A problemática urbana e os movimentos sociais.
GEOLOGIA
(C/H 136)
(1457/I)
Geologia Histórica e Divisões da Geologia. O Estudo da terra: o tempo geológico; Estrutura
interna da terra. Vulcanismos: formação, estrutura, tipos, distribuição no planeta e Brasil.
Geotectônica: placas e movimentos. Fenômenos Geológicos: Intemperismo, Metamorfismo,
Diagênese e Ambientes de Sedimentação. Os minerais e minérios. As rochas: classificação,
propriedades, deformações. Noções de estratigrafia. Os solos: classificação, propriedades,
utilização. Noções de Geologia prática: campo e laboratório. Prática de ensino em Geografia.
GEOMORFOLOGIA (C/H 68)
(1464/I)
Abordagem morfoestrutural em Geomorfologia. O controle litológico e o controle climático em
Geomorfologia. Inter-relações rocha X solo X clima X relevo, com ênfase nos aspectos tectonoestruturais. Processos endógenos e exógenos no modelado do relevo. Processos
geomorfológicos em vertentes em áreas rurais e urbanas Geomorfologia fluvial. Geomorfologia
costeira. Geomorfologia carstica. Diferentes formas de relevo terrestre e sua dinâmica.
Levantamento em campo e laboratório. Aplicabilidade de ensaios de monitoramento nas diversas
variáveis geomorfológicas. Geomorfologia no ensino e pesquisa em Geografia.
GEOMORFOLOGIA AMBIENTAL
(C/H 68)
(1469/I)
Geomorfologia no contexto das análises integradas dos ambientes naturais. As múltiplas
dimensões dos aspectos endógenos na determinação dos processos. Materiais superficiais e
formas da superfície terrestre. Zonas morfoclimáticas e Domínios morfogenéticos no mundo e no
Brasil. Modelos de análises e suas aplicações nas pesquisas geomorfológicas, voltadas às
questões ambientais A cartografia geomorfológica nas avaliações e estudos de impacto
ambiental. Métodos de investigação das variáveis hidrogeomorfológicas em vertentes. Técnicas
de coletas de amostras e análise de laboratório. Teorias e técnicas de mapeamento
geomorfológico. Práticas e técnicas de mensurações aplicadas a pesquisa geográfica.

Investigação de bacia hidrográfica como unidade geoambiental: a integração entre as
propriedades físico-geográficas relacionadas ao uso e ocupação do solo.
GEOPOLÍTICA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS
(C/H 136)
(1470/I)
Consolidação do capitalismo industrial. Formação dos Estados modernos. Os principais conflitos
mundiais ao longo da história, a partir de uma abordagem geopolítica. Globalização e
fragmentação. Relações internacionais. O atual sistema internacional de Estados e a
multipolaridade. Ações diplomáticas dos Estados. A presença brasileira nas dinâmicas globais.
Os conflitos mundiais na história. O papel dos EUA após os atentados terroristas de 11 de
setembro de 2001. Terrorismo. A China no atual contexto mundial. Nacionalismo e xenofobia. A
dialética competição-integração. Conferências internacionais, acordos e tratados: blocos
econômicos como blocos de poder (regionalização do espaço mundial). As escalas do poder.
Circulação de pessoas, mercadorias e ideias no planeta.
GEOTECNOLOGIAS APLICADAS À GEOGRAFIA
(C/H 68)
(1471/I)
Sistema de Informações Geográficas. Banco de dados geográficos. Sistema de Posicionamento
Global. Análise espacial de dados geográficos. Princípios de sensoriamento remoto por radar.
Processamento digital de imagens de sensoriamento remoto. Fotogrametria digital. Análise de
séries temporais de imagens de satélites e dados espaciais. Geotecnologias na detecção de
mudanças ambientais. Elaboração de mapas temáticos por meio de softwares CAD, utilizando
técnicas de Cartografia Digital. Bases cartográficas digitais disponíveis no Brasil.
HIDROGEOGRAFIA
(C/H 68)
(1472/I)
Introdução ao estudo da Hidrogeografia. Ciclo hidrológico (precipitação; infiltração, escoamento
superficial, água subterrânea). Os estados físicos da água e sua importância na modelagem do
relevo, bem como o seu movimento no solo. O ciclo hidrológico em seu atual contexto face às
mudanças ambientais. A água como elemento da paisagem (interações com clima-solos-relevovegetação). Sistemas de drenagens superficiais. Regimes fluviais. Análise dos Métodos de
estudos fluviais. Tipos de canais fluviais. As planícies de inundação, terraços, deltas e cones
aluviais. Hierarquia e magnitude das redes de drenagem. As interferências antrópica no sistema
fluvial. A aplicabilidade da geomorfologia fluvial. Técnicas de mensurações das variáveis que
compõem a hidrogeomorfologia de encostas. Análise crítica da crise da água no mundo. Ações
antropogênicas positivas e negativas. Gestão de Recursos Hídricos: princípios e instrumentos.
Planos de Bacia Hidrográfica e Planos de Recursos Hídricos. Temas atuais sobre águas no
Brasil. Oceanografia: Bacias Oceânicas e a dinâmica dos Oceanos.
LIBRAS
(C/H 68)
(1479/I)
Princípios e leis que enfatizam a inclusão de LIBRAS nos cursos de formação docente. As novas
investigações teóricas acerca do bilinguismo, identidades e culturas surdas. As especificidades
da construção da linguagem leitura e produção textual dos educandos surdos. Os princípios
básicos da língua de sinais. O processo de construção da leitura e escrita e LIBRAS. A relação
Educação Inclusiva/Educação Especial e ensino de LIBRAS. Prática de ensino em Geografia.
METODOLOGIA EM GEOGRAFIA
(C/H 68)
(1465/I)
O olhar do geógrafo sobre a realidade e a sua atitude científica e filosófica. Senso comum
“versus” pensamento científico. Ciência enquanto mito e enquanto prática social na produção de
conhecimento. A dimensão ontológica da ciência (ciência e práxis). Relação sujeito-objeto. O
objeto científico. O desenvolvimento da hipótese. A investigação. Os procedimentos
metodológicos: o tratamento de dados e a construção da informação. Os elementos da análise e
da demonstração gráfica e cartográfica. Problematização e desenvolvimento teórico.
Desenvolvimento de projetos para a construção de pesquisa.
ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO BRASILEIRO
(C/H 68)
(1480/I)
Formação socioespacial brasileira (abordagem por períodos históricos). Os processos históricos,
econômicos e políticos que redundaram na atual configuração regional brasileira. Períodos

históricos e o Brasil. Território e identidade na formação brasileira. Ideologias geográficas e
projetos nacionais no Brasil. O papel do Estado brasileiro frente aos desequilíbrios regionais. O
território como norma e sua regulação. O federalismo. As especificidades macrorregionais
(Região Concentrada, Nordeste, Centro-Oeste e Norte) na divisão territorial do trabalho no Brasil,
e suas representações políticas. O Paraná no contexto da formação socioespacial brasileira.
PENSAMENTO GEOGRÁFICO
(C/H 136)
(1458/I)
O pensamento geográfico não institucionalizado. O pensamento científico-filosófico pósrenascimento: iluminismo, o racionalismo, o idealismo e o romantismo. O advento da ciência
moderna, as ciências sociais e a institucionalização da Geografia. As correntes do pensamento
geográfico e suas bases filosóficas (positivismo, neopositivismo, dialética, fenomenologia,
estruturalismo). Determinismo, imperialismo e justificação da superioridade étnica europeia.
Perspectivas atuais da Geografia, inclusive no Brasil. Categorias de análise e conceitos
fundamentais da Geografia: espaço, território, lugar, região, paisagem, redes, escala, natureza,
fronteiras e limites. Relação sociedade-natureza. A importância do trabalho de campo nos
estudos geográficos.
PRÁTICA DE ENSINO EM GEOGRAFIA I
(C/H 136)
(1466/I)
A organização do sistema público de ensino no contexto da Educação Básica na legislação
brasileira atual: aspectos administrativos e pedagógicos. Contato com o universo escolar,
observação da dinâmica do ambiente da escola, da infra-estrutura física, administrativa e
pedagógica, bem como do processo ensino-aprendizagem. Discussão do trabalho pedagógico na
diversidade do cotidiano escolar contemplando a relação professor-aluno e produção do
conhecimento. A pesquisa educacional e suas diferentes abordagens. O professor pesquisador e
a prática da pesquisa na escola básica. Os referenciais teórico-metodológicos subjacentes às
pesquisas em ensino de Geografia. Elaboração de projetos de intervenção no ensino
fundamental. A importância do trabalho de campo na nos estudos geográficos.
A partir de 2015:
Democracia na educação, educação em direitos humanos. A organização do sistema
público de ensino no contexto da Educação Básica na legislação brasileira atual: aspectos
administrativos e pedagógicos. Contato com o universo escolar, observação da dinâmica
do ambiente da escola, da infra-estrutura física, administrativa e pedagógica, bem como
do processo ensino-aprendizagem. Discussão do trabalho pedagógico na diversidade do
cotidiano escolar contemplando a relação professor-aluno e produção do conhecimento. A
pesquisa educacional e suas diferentes abordagens. O professor pesquisador e a prática
da pesquisa na escola básica. Os referenciais teórico-metodológicos subjacentes às
pesquisas em ensino de Geografia. Elaboração de projetos de intervenção no ensino
fundamental. A importância do trabalho de campo na nos estudos geográficos.
PRÁTICA DE ENSINO EM GEOGRAFIA II
(C/H 136)
(1473/I)
Realização de levantamento de campo para o planejamento da intervenção no ensino médio, por
meio da estruturação dos projetos de ensino. Apresentação e discussão de propostas das
intervenções considerando o projeto pedagógico da escola, a realidade da clientela, bem como
as suas necessidades.
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO
(C/H 68)
(1459/I)
A Psicologia aplicada à educação e seu papel na formação do professor. Princípios psicológicos
que explicam e fundamentam o processo ensino-aprendizagem no contexto educacional.
Compreensão do educando no contexto intra e extra-escolar e ações educativas que favorecem
o seu desenvolvimento. Relacionamento interpessoal na escola e na comunidade. Principais
teorias de aprendizagem de base empirista, racionalista e interacionista. Problemas de
aprendizagem. Interação professor/aluno: dinâmica da sala de aula.

DISCIPLINAS OPTATIVAS

ANÁLISE DE REDES E FLUXOS (TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES) (C/H 68)
(1481/I)
O papel da circulação no processo de ordenamento territorial do Brasil. História dos transportes e
das telecomunicações no Brasil. Técnicas, normas, a globalização e as mais recentes formas de
circulação: logística, telemática, intermodalidade e multimodalidade. A circulação contemporânea
e o uso corporativo do território brasileiro. Visitas técnicas e trabalhos de campo nos sistemas de
engenharia.

ANÁLISE GEOGRÁFICA DE IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS
(C/H 68)
(1487/I)
Conceitos e Classificação dos Recursos Naturais. Recursos Naturais Renováveis, NãoRenováveis, Esgotáveis e Inesgotáveis. Conservação dos Recursos Naturais. Conceituação de
impactos ambientais Evolução do Movimento Conservacionista. Necessidades Humanas e a
Demanda dos Recursos Naturais. Abastecimento de água no meio urbano e rural. Principais
formas de tratamento de esgotos domésticos utilizadas. Resíduos Sólidos: introdução aos
Estudos de Impactos Ambientais. Fontes Alternativas de Energia. Unidades de Conservação
Ambiental. Geografia Ambiental: fundamentos teórico-metodológicos. Implicações da
Urbanização no balanço de energia global. A interação da sociedade com o ambiente urbano. O
clima, o relevo e as atividades sociais no planejamento urbano. Legislação Ambiental. Estrutura
do EIA/RIMA. Caracterização dos impactos ambientais nos meios físico, biótico e sócioeconômico. Legislação. Estudos de casos e aplicabilidade de EIA/RIMA, SISLEG, APA, SNUC e
RPPN.

CLIMATOLOGIA URBANA
(C/H 68)
(1488/I)
Introdução: Aspectos conceituais do clima. Circulação e Dinâmica Atmosférica da América do Sul
e do Brasil Meridional. A urbanização e o Sistema Clima Urbano. Os aspectos climáticos das
derivações ambientais urbanas. Fundamentos teórico-metodológicos para os estudos do clima
urbano. As escalas taxonômicas e as estratégias de análise do clima urbano. Os fatores
geográficos de integração/interação e intervenção geoambientais. A organização interna dos
espaços urbanos e os influenciadores do clima das cidades. Atributos climáticos e as
modificações induzidas pela urbanização. O balanço energético e hídrico em áreas urbanas. A
temperatura nas áreas urbanas: formação de “ilhas de calor”. A umidade do ar e a precipitação
nas áreas urbanas. A influência urbana na precipitação. O vento nas áreas urbanas. O papel da
vegetação no clima urbano. A Importância da cartografia nos estudos de clima urbano. A análise
geográfica do clima como subsídio ao planejamento urbano. O planejamento voltado à
ecoeficiência urbana. Estudos de caso.
DIFERENTES LINGUAGENS NO ENSINO DE GEOGRAFIA
(C/H 68)
(1489/I)
As diferentes linguagens utilizadas no ensino da Geografia. O uso de diferentes mídias no ensino
de Geografia. Agregação de conhecimento relativo ao fazer pedagógico com o uso de
tecnologias educacionais. Construção de materiais de apoio para o ensino básico de Geografia.
ESPAÇOS URBANOS
(C/H 68)
(1490/I)
Analisar os agentes que produzem e transformam as cidades e que influem nas atuais dinâmicas
de estruturação interna do espaço urbano, concentração, centralização, localização e
organização urbana. Reconhecer as implicações de novas formas da ordem mundial na cidade:
globalização, financeirização, emergência de novas tecnologias, integração e formação de
mercados, e as mudanças no trabalho e no emprego.
ESTATÍSTICA APLICADA À GEOGRAFIA
(C/H 68)
(1482/I)
Introdução à estatística. Técnicas de amostragem. Representação tabular e gráfica. Distribuição
de frequências. Uso de planilhas eletrônicas. Medidas de posição e dispersão. Probabilidade.
Distribuição binomial. Análise de regressão. Uso de técnicas estatísticas aplicadas à Geografia.
GEOGRAFIA DAS ÁGUAS CONTINENTAIS E OCEÂNICAS
(C/H 68)
(1491/I) (Optativa)
Estudo do clico hidrológico como um sistema. Descrição e análise dos componentes do ciclo
hidrológico: precipitação; interceptação; evaporação; escoamento superficial e subsuperficial. A
bacia de drenagem como unidade geomorfológica e hidrológica. As Águas Continentais
Superficiais: Rios (Escoamento superficial; Padrões de drenagem; Hierarquia fluvial; Os rios: tipos de rios e vales; - nomenclatura fluvial; Regimes fluviais; Enchentes e inundações; Bacias
hidrográficas. Águas Continentais Subterrâneas: Características; Distribuição vertical; Circulação;
Aquíferos; Exploração. Águas Oceânicas: Distribuição geográfica; Características: - composição;
- temperatura e densidade; Movimentos. Águas Marítimas: Distribuição geográfica;
Características; Classificação; Exploração. Poluição Hídrica: Impacto humano sobre as águas;

Mau uso das águas; Água - fonte de vida. Gestão de Recursos Hídricos: princípios e
instrumentos. Planos de Bacia Hidrográfica e Planos de Recursos Hídricos. Temas atuais sobre
águas no Brasil. Oceanografia: Bacias Oceânicas e a dinâmica dos Oceanos. A zona costeira:
usos do solo e impactos ambientais. Educação Ambiental e Gestão de Recursos Hídricos.
GEOGRAFIA DO TURISMO
(C/H 68)
(1483/I)
Bases conceituais e teóricas da Geografia do Turismo. Geografia e Turismo: as abordagens do
turismo e do lazer pela Geografia. Impactos sócio-ambientais decorrentes das atividades
turísticas. O Turismo como fenômeno social e suas implicações na produção e organização do
espaço geográfico. O Turismo e o ordenamento territorial. Economia espacial. Identidades
espaciais e o turismo comunitário: mito, ócio ou necessidade dos deslocamentos espaciais. A
conformação da paisagem sócio-espacial e o turismo. Planejamento territorial do turismo: teoria e
métodos. Ecoturismo. Principais fluxos e centros do turismo no mundo, no Brasil e no Paraná.. O
hedonismo e o lazer como ideologias do consumo turístico. As paisagens como simulacro e
como mercadorias fabricadas.
GEOGRAFIA, ENSINO E MULTICULTURALISMO
(C/H 68)
(1484/I)
A diversidade étnico-cultural e suas implicações na organização escolar. A análise dos rituais de
ensino que fundamentam a exclusão dos alunos não brancos do sistema de ensino. A fala e o
silêncio da escola, do professor e do aluno sobre discriminação e o racismo. Alternativas
pedagógicas centradas na valorização da diversidade étnico-cultural brasileira. Desenvolver
metodologias de aplicabilidade do Tema Transversal Pluralidade Cultural dos PCN. O livro
didático as representações multiculturais brasileira. O mundo contemporâneo e a diversidade
cultural existente relacionada ao processo educacional brasileiro.
MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
(C/H 68)
(1492/I)
Noções gerais sobre recursos hídricos. Noções gerais sobre manejo de bacias hidrográficas.
Caracterização física de bacias hidrográficas. Ciclo hidrológico. Balanço hídrico em bacias
hidrográficas. Erosão do solo em bacias hidrográficas. Praticas aplicada ao manejo de bacias
hidrográficas. Planejamento ambiental em bacias hidrográficas. Gestão de recursos hídricos.
O RURAL E O URBANO NA TEORIA GEOGRÁFICA
(C/H 68)
(1493/I)
A relação campo-cidade nos clássicos das Ciências Sociais. A relação campo-cidade nos
clássicos da Geografia. A tese da subordinação do campo à cidade. A tese do fim do rural. A tese
da revalorização do rural. Movimentos sociais urbanos e rurais. Trabalho de Campo Curricular.
ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO REGIONAL
(C/H 68)
(1485/I)
A Região como categoria de análise da Geografia. Teorias e conceitos e região e
desenvolvimento regional. Região, regionalização e regionalismos: planejamento e organização
do espaço regional.
PESQUISA EM ENSINO DE GEOGRAFIA
(C/H 68)
(1494/I)
Pesquisa em ensino de Geografia: aspectos teóricos, epistemológicos e metodológicos. Reflexos
da pesquisa em ensino de Geografia em sala de aula. A importância do professor pesquisador.
Abordagens metodológicas qualitativas e quantitativas. O processo de elaboração de projeto de
investigação em ensino de Geografia considerando situações práticas da escola básica. Análise
de artigos, dissertações e teses de ensino de Geografia.
PLANEJAMENTO TERRITORIAL DO BRASIL
(C/H 68)
(1495/I)
Origem e evolução do planejamento no Brasil, as políticas de desenvolvimento do território
brasileiro e os planos de desenvolvimento regional. O território como unidade condicionante do
planejamento econômico. O planejamento como instrumento de ação política. O papel do estado
(Federal, Estadual, Municipal) e das empresas no planejamento do território. A regionalização
como instrumento de ação do planejamento. A organização do território impondo-se às ações de
planejamento econômico no atual período técnico-científico e informacional. As noções de

progresso, desenvolvimento e competitividade como norteadoras do processo de planejamento
capitalista. O desenvolvimento geograficamente desigual e os paradoxos do planejamento
territorial.
REDES E ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL
(C/H 68)
(1496/I)
Construção do conceito moderno de rede e de um caminho teórico-metodológico para integrar a
rede na análise geográfica; redes técnicas, sociedade e território; as redes como portadoras de
ordem e desordem na dinâmica de organização territorial; a rede como forma de organização
espacial e de sua compreensão; redes, fluxos e território; redes e organização do espaço urbano
e regional; introdução à Análise de Redes Sociais.
SOCIOLOGIA
(C/H 68)
(1486/I)
As ciências sociais e seu papel na sociedade. Consolidação do capitalismo e o surgimento da
sociologia clássica: Augusto Comte, Emile Durkheim e os fatos sociais. Max Weber e a ação
social, Karl Marx e Friedrich Engels e as classes sociais. Sociologia do Brasil. Conceitos
sociológicos fundamentais. Conceitos e suas variações. Transição do autoritarismo para a
formação da sociedade democrática. Cidadania.

