GEOGRAFIA
EMENTAS

1 DISCIPLINA: Comunicação E Expressão
EMENTA:. Leitura e compreensão de textos. Gêneros textuais. Linguagem verbal e não-verbal.
Linguagem literária. Variação da língua, considerando as minorias étnicas. Da oralidade à escrita. Coesão
textual. Coerência e lógica. Acentuação e uso do hífen. Concordância e regência. Redação acadêmica.
Linguagem e carreira profissional.

2 DISCIPLINA: GEOGRAFIA HUMANA
EMENTA:. História e evolução do pensamento da Geografico. Estudo da dinâmica da população e sua
distribuição. Teorias e políticas demográficas. Diversidade cultural, movimentos migratorios, indicadores
de desenvolvimento humano.

3 DISCIPLINA: Psicologia Do Desenvolvimento E Da Aprendizagem
EMENTA:. Estudos históricos e sociais da constituição da Psicologia como ciência e seus pressupostos
teóricos. Pesquisa, análise e configurações conceituais acerca do desenvolvimento humano em seu ciclo
vital de base biopsicossocial, cognitiva e cultural. As teorias de aprendizagem propondo reflexões
contextualizadas sobre a temática.

4 DISCIPLINA: Geografia Física
EMENTA:.A formação do universo e o sistema solar. Os movimentos astronomicos. Principais relações
entre a Terra e o Sol. Geossistemas.Características gerais, processos e interações da atmosfera, hidrosfera,
litosfera, biosfera.

5 DISCIPLINA: Geografia Econômica
EMENTA: Fundamentosdo pensamento economico. Fases do capitalismo.Revolução Industrial e as
transformações do meio geografico. Globalização e regionalização econômica. Comércio e Sistema
financeiro internacional.Infraestruturas. Produção industrial e transformaçãoes no meio geografico do
Brasil. Desenvolvimento, crises e desigualdades no capitalismo contemporâneo.

6 DISCIPLINA: Dinâmica Física Da Terra
EMENTA:. Formação da Terra, Estrutura interna do Planeta. Geodinâmica e Tectônica Global.
Vulcanismo e Sismos.Processos de formação de minerais. Processo de formação das rochas.Escala de
tempo geológico. Evolução da vida no planeta. Noções sobre os processos da Dinâmica Externa..
Interações no Sistema Terra. Pratica de ensino em Dinâmica fisica da Terra.

7 DISCIPLINA: Cartografia
EMENTA:. História e desenvolvimento da cartografia.Conceitos de cartografia. Linguagem
cartográfica.Escalas cartografica, sistema de coordenadas, modelos de elipsóide, projeções cartográficas,
curvas de níveis e legenda. Procedimentos técnico-operacionais da cartografia. Práticas de ensino em
Cartografia

8 DISCIPLINA: Climatologia
EMENTA:. Estrutura da atmosfera.Tempo e clima. A radiação solar. A água na atmosfera. Os
movimentos da atmosfera. Estabilidade e instabilidade atmosférica. Elementos e fatores climáticos.
Circulação geral da atmosféra. Massas de ar e as frentes. Climas de baixa, média e alta latitude. A
Climatologia Geográfica, o clima urbano e as mudanças climáticas. Práticas de ensino em climatologia.

9 DISCIPLINA: Escola E Curriculo
EMENTA:. Estudo do currículo como espaço de relações e dinâmicas no qual interagem conhecimentos
e valores inspirados em concepções filosóficas, sócio-históricas, políticas e culturais. Contextualização e
inter-relação com as políticas para a Educação Básica e seu compromisso com a gestão democrática
participativa e sustentável da escola e do ensino, considerando-o como um fluxo em constante construção
e reconstrução no qual estão implicados sujeitos.
10 DISCIPLINA: Teoria e Método em Geografia
EMENTA: Origens do pensamento Geográfico. As bases do pensamento e do método científico.
Correntes epistemológicas da Geografia Tradicional, Moderna e Contemporânea. Objeto e métodos da
ciência geográfica. Categorias de análise geográfica.

11 DISCIPLINA: Didática: Organização Do Trabalho Pedagógico
EMENTA:. Organização e contextualização do trabalho pedagógico nos processos de ensino e de
aprendizagem através da análise crítica e reflexiva das abordagens sociais e históricas das tendências e
teorias educacionais. Pesquisa da ação educacional articulada aos diferentes níveis de planejamento e à
avaliação institucional e educativa, a partir de metodologias constitutivas de redes de conhecimento.

12 DISCIPLINA: Geografia Agrária
EMENTA:. Diferenciações entre os espaços agrario, rural e agrícola. Estrutura e concentração fundiária.
Estrutura agraria. Revolução Verde e complexos agroindustriais. Movimentos Sociais no campo. As
politicas publicas e o setor agrário no Brasil. Agronegócio e Agricultura Familiar. Agricultura e
sustentabilidade.
13 DISCIPLINA: Geografia Urbana
EMENTA: Surgimento das cidades e processo historico da urbanização. Teorias da urbanização.
Industrialização e processo de urbanização.Evolução da população urbana mundial e cidades
globais.Hierarquia urbana. Desenvolvimento e organização da rede urbana brasileira.Questão urbana e a
produção do espaço nas cidades. Teritório e territorialidades nas cidades.

14 DISCIPLINA: Cartografia Tematica Digital
EMENTA: Fundamentos da cartografia temática digital. Métodos de representação da cartografia
temática. Cartografia e Mapeamento assistido por computador. Técnicas de leitura, análise e interpretação

de mapas temáticos. Elementos topológicos. Projetos Cartograficos. Pratica de ensino em cartografia
temática na educação básica.

15 DISCIPLINA: Políticas E Normas Da Educação Básica
EMENTA:. Estudo teórico-reflexivo da legislação da educação brasileira, sua aplicabilidade em
ambientes formais e não formais, suas inter-relações com as Políticas Públicas para a educação básica nas
perspectivas filosófica, cultural e social.
16 DISCIPLINA: Dinamica Territorial Do Brasil
EMENTA: Características físicas, econômicas, sociais e demográficas do Brasil. Recursos naturais.
Formação territorial do Brasil. Evolução urbano-industrial no Brasil. Regionalizações do território
brasileiro. Políticas de desenvolvimento regional. Divisão territorial e internacional do trabalho no Brasil.
Práticas de ensino em Dinâmica territorial do Brasil.

17 DISCIPLINA: Geomorfologia e Ambiente
EMENTA:. Conceitos de Geomorfologia. Modelos geomorfológico de evolução da paisagem.
Fundamentos teóricos e metodológicos de Geomorfologia e Ambiente. Estruturas rochosas do relevo e
processos de esculturação do relevo. Caracteristicas morfológicas do relevo. Domínios morfoclimáticos
brasileiros. A classificação do relevo brasileiro. Impactos da atividade antrópica sobre o relevo.
Diagnóstico ambiental e práticas em Geomorfologia.

18 DISCIPLINA: Sociedade E Contemporaneidade
EMENTA: Aborda os principais fundamentos da sociedade informacional destacando fenômenos
emergentes que a caracterizam, apontando suas diferenças (políticas, sociais, culturais e individuais),
etnias, matrizes religiosas, meio ambiente e sustentabilidade. Nesse sentido, procura-se evidenciar o papel
do cidadão / indivíduo na produção do social na contemporaneidade apontando impactos, desafios e
possibilidades ao serem construídas novas formas de: - individualidades; - redes sociais; - organização de
comunidades; - difusão de informações; - desenvolvimento de culturas; - novos pólos de poder.

19 DISCIPLINA: Projetos Interdisciplinares
EMENTA:. Contextualização de processos de ensino e aprendizagem através da análise de paradigmas
transformadores, em espaços formais e não formais, com elaboração, aplicação e avaliação de projetos
educativos interdisciplinares.

20 DISCIPLINA: Estágio Em Geografia I
EMENTA:. Fundamentos teoricos e metodológicos do ensino de Geografia. Planejamento para a prática
docente.Recursos didáticos para o ensino na educação básica. Recursos e instrumentos de avaliação da
aprendizagem. Prática de Estagio I. Relatorio de estagio I

21 DISCIPLINA: Laboratório de Ensino em História e Geografia
EMENTA:. Fundamentação e instrumentalização teórico-metodológica para o ensino de História e
Geografia na educação básica. Elaboração e aplicação de técnicas e recursos didáticos para o ensino.
Pratica de ensino em História e Geografia.

22 DISCIPLINA: Instrumentalização Científica

EMENTA:. O Emprego da lógica e da metodologia científica como ferramentas do conhecimento
humano para elaboração de projetos de pesquisa, assim como a aplicação de recursos e tecnologias de
comunicação e de informação em ambientes virtuais.
23 DISCIPLINA: Geografia e Sistemas Hídricos
EMENTA:. Sistemas hídricos superficiais, subterrâneos e oceânicos. Ciclo hidrológico. Hidrologia e
regime climático. Bacia hidrográfica como sistema hidrológico. Drenagem urbana.Classificação e
caracterização das bacias hidrográficas brasileiras. Qualidade das águas e gestão dos recursos
hídricos.Uso da água, geração de energia e impactos ambientais.Pratica de ensino em Geografia e
sistemas hídricos.

24 DISCIPLINA: Organização do Espaço Geográfico Mundial
EMENTA: A formação do Estado-Nação Moderno. Capitalismo e organização do espaço geográfico
mundial. Socialismo e a Guerra Fria. Fim da Guerra fria e nova Ordem mundial.Modo de produção
técnico-científico-informacional, globalização e fragmentação no mundo contemporâneo. Desigualdade
socioeconomica mundial.Blocos internacionais de poder e a geopolitica das nações no sec. XXI.

25 DISCIPLINA: Educação Inclusiva
EMENTA:. Pressupostos teóricos e metodológicos da Educação Inclusiva. Análise histórica da Educação
Especial e das tendências atuais, no âmbito nacional e internacional. Questões políticas, ideológicas e
éticas da Educação Inclusiva. Os sujeitos do processo educacional especial: portadores de necessidades
educacionais especiais. Perspectivas da Educação Inclusiva no sistema escolar: currículo, avaliação e
didática. Perspectivas para a construção de uma Sociedade Inclusiva: sujeito, família, escola e sociedade.

26 DISCIPLINA: Estágio Em Geografia II
EMENTA: Pesquisa, observação e estudo da dinâmica da escola e da comunidade escolar. Organização
do Trabalho Pedagógico, administrativo e políticos no contexto escolar da educação básica. Observação
orientada das Práticas docentes no ensino fundamental e médio. Relatório de estágio II.

27 DISCIPLINA: Filosofia Da Educação
EMENTA: A educação na contextualização e perspectiva filosófica sócio educacional, por meio da
reflexão das necessidades e desafios na visão do homem, da sociedade, enfatizando os aspectos,
antropológicos, epistemológicos e suas implicações no fazer pedagógico e na construção de um novo
ethos.

28 DISCIPLINA: História E Cultura Afro-Brasileira
EMENTA: A disciplina História Afro-brasileira estuda a história e a cultura da África Atlântica, do
tráfico negreiro e dos africanos e seus descendentes no Brasil. Analisa a escravidão colonial, a resistência
negra ao regime escravista e o pós-abolição. Discute as relações raciais no Brasil, a reprodução e o
combate ao racismo, às manifestações culturais de matriz africana e as principais lideranças negras na
história e na cultura brasileira.

29 DISCIPLINA: Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto
EMENTA: Estrutura básica e componentes do geoprocessamento. Natureza dos dados Geograficos.
Modelagem dos dados geograficos. Geo-referenciamento. Princípios físicos de sensoriamento remoto.
Comportamento espectral dos alvos; Tecnicas de classificação digital e visual. Geovisualização. Pratica
laboratorial.

30 DISCIPLINA: Cultura Religiosa
EMENTA: O fenômeno religioso e suas implicações na formação do ser humano, da cultura e da
sociedade. As principais religiões universais. O Cristianismo. O cenário religioso brasileiro. Religião e
interdisciplinaridade. Valores humanos, sociais, éticos e espirituais. Ética cristã. Visão cristã de ser
humano e de mundo.

31 DISCIPLINA: Geografia e Educação Ambiental
EMENTA: Conceitos fundamentais: Natureza, Ambiente, Educação Ambiental. Sustentabilidade. A
problemática ambiental e a origem do conceito de desenvolvimento sustentável. A educação Ambiental
no Brasil. Concepções teóricas metodológicas para EA. Práticas de ensino em EA.

32 DISCIPLINA: Estágio Em Geografia III
EMENTA: Instrumentalização e procedimentos didático-metodológicos para a prática docente de
Geografia no ensino fundamental. Planejamento de atividades de ensino. Atividade Supervisionada de
Prática Docente em escola de Ensino Fundamental. Relatorio de Estagio.

33 DISCIPLINA: Regional: Tempos e Espaços
EMENTA:. Estudo da história do Rio Grande do Sul, desde o período de formação de suas fronteiras ao
período republicano. Dá-se ênfase aos aspectos de constituição do território, ao lugar do estado na
economia nacional e aos seus traços sociais, políticos e culturais.

34 DISCIPLINA: Geografia Política
EMENTA: A Geografia Política e a Geopolítica. Estado, Nação, Nacionalismo e Identidade.O
pensamento geográfico e a constituição do Estado Moderno. Teorias de poder geopolítico. As relações
internacionais de poder. Conflitos regionais contemporâneos.

35 DISCIPLINA: Domínios e Paisagens Biogeográficos
EMENTA: Fundamentos ecológicos da distribuição geográfica dos seres vivos. Biociclos. Dispersão e as
zonas e regiões biogeográficas. Os fatores ecobióticos e a distribuição das espécies. As biocenoses, as
grandes zonas bioclimáticas e as formações biológicas associadas ao espaço geográfico. A dinâmica das
paisagens e a evolução dos reinos animal e vegetal. As principais teorias, métodos e técnicas
biogeográficas.

36 DISCIPLINA: Libras
EMENTA: A Linguagem Brasileira de Sinais enfatizando seus recursos e atuação do profissional como o
treinamento em tradução/interpretação em diversas situações práticas envolvendo esse profissional. Sua
performance, desenvoltura, fluência, ritmo na sua atuação. Análise desses contextos preliminarmente

criados realizando sua avaliação. Atuação em laboratório e em outros ambientes onde o intérprete
apresentará suas competências, nas quais serão observados elementos como, ritmo, fluência, postura ética,
performance na sua tradução/interpretação. Vivência em Dinâmicas de Grupo e Jogos Dramáticos.

37 DISCIPLINA: Estágio Em Geografia IV
EMENTA: Instrumentalização e procedimentos didático-metodológicos para a prática docente de
Geografia no ensino Médio. Planejamento de atividades de ensino. Atividade Supervisionada de Prática
Docente em escola de Ensino Médio. Relatorio de Estagio IV.

