
  

DISCIPLINAS DO CURSO DE GEOGRAFIA 

EMENTAS DAS DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS 
 

CÓDIGO 

DISC. 
DISCIPLINA EMENTA 

CE003 

ESTATÍSTICA II 

Carga horária 60h 

 

Estatística: Representação Tabular  e Gráfica. Distribuições 

de Frequências. Elementos de Probabilidade. Distribuições 

Discretas de Probabilidades. Distribuições Contínuas de 

Probabilidades. Noções de Amostragem. Estimativa de 

Parâmetros. Teoria das Pequenas Amostras. Testes de 

Hipóteses. Análise da Variância. Ajustamento de Curvas. 

Regressão e Correlação. Séries Temporais. Controle 

Estatístico de Qualidade. 

EM152 

METODOLOGIA DE 

ENSINO DA GEOGRAFIA 

Carga horária 60h 

 

Contextualização histórica do ensino de Geografia. Análise 

da situação do ensino de Geografia no Brasil. Alternativas 

teóricas e metodológicas para o ensino de Geografia. 

Avaliação no ensino de Geografia. 

EM153 

PRÁTICA DE DOCÊNCIA 

EM ENSINO  DE 

GEOGRAFIA NO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

Carga horária 105h 

 

Fundamentos éticos, normativos e psicossociais da prática 

de docência de Geografia no Ensino Fundamental. 

Diagnóstico da realidade escolar, planejamento, execução e 

avaliação do planejamento de ensino. Observação, 

monitoria e regência de aulas em escolas e ambientes 

educativos da comunidade. 

EM154 

PRÁTICA DE DOCÊNCIA 

EM ENSINO DE 

GEOGRAFIA NO ENSINO  

MÉDIO 

Carga horária 90h 

 

Fundamentos éticos, normativos e psicossociais da prática 

de docência de Geografia no Ensino Médio. Diagnóstico 

da realidade escolar, planejamento, execução e avaliação 

do planejamento de ensino. Observação, monitoria e 

regência de aulas em escolas e ambientes educativos da 

comunidade. 

EM200 

DIDÁTICA I 

Carga horária 60h 

 

O conhecimento didático e suas relações com as demais 

áreas do conhecimento. A produção do conhecimento 

didático. Educação, escolarização e formalização da ação 

didática. Os sujeitos da educação. A formação docente e 

suas especificidades no mundo contemporâneo. A ação 

didática na modernidade. 

EP073 

POLÍTICA E 

PLANELAMENTO DA 

EDUCAÇÃO NO BRASIL 

Carga horária 60h 

  

Política, Estado e Democracia: relações com a educação. 

Síntese histórica do processo escolar brasileiro. Legislação, 

reformas e políticas educacionais. Planejamento, gestão e 

financiamento da educação. 



EP074 

ORGANIZAÇÃO DO 

TRABALHO 

PEDAGÓGICO NA 

ESCOLA 

Carga horária 60h 

 

A organização do trabalho pedagógico na educação básica 

e profissional. As formas de gestão escolar e os desafios 

implicados na gestão democrática. Elementos postos na 

cultura escolar que intervém na organização da escola: 

projeto políticopedagógico, currículo, planejamento, 

avaliação, usos do tempo/espaço/corpos da escola. Os 

sujeitos da escola e as dimensões coletivas do trabalho 

escolar; a identidade do trabalho docente. 

ET053 

PSICOLOGIA DA 

EDUCAÇÃO 

Carga horária 60h 

 

A importância da Psicologia da Educação na formação 

docente. Concepções teóricas contemporâneas sobre o 

desenvolvimento e aprendizagem e suas implicações 

pedagógicas. 

ET054 

ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO EM 

CONTEXTOS 

INTERATIVOS NA 

EDUCAÇÃO 

Carga horária 60h 

 

Análise de situações educacionais concretas tendo como 

referência teorias que compõem algum dos seguintes 

campos do conhecimento: biologia educacional, filosofia 

da educação, psicologia da educação e sociologia da 

educação. Identificação de procedimentos metodológicos 

adequados e relevantes teórica e socialmente. Elaboração 

de propostas de ação atendendo aos critérios de relevância 

teórico-prática e adequação e garantia de preceitos éticos. 

ET083 

LIBRAS 

Carga horária 60h 

 

A compreensão histórica das comunidades surdas e de sua 

produção cultural. Bilinguismo e educação de surdos: 

diretrizes legais e político-pedagógicas. Aspectos 

linguísticos da língua de sinais brasileira: teoria e prática. 

 

 

 

GB051 

 

 

FILOSOFIA DA 

GEOGRAFIA 

Carga horária 60h 

 

Filosofia e Ciência. Bases da Filosofia da 

Geografia. Construção dos paradigmas na 

Geografia em seus contextos sociais e históricos. 

Hermenêutica do Discurso Geográfico. 

Reconstruções teóricas contemporâneas na Geografia 

GB052 

INTRODUÇÃO A 

CARTOGRAFIA 

Carga horária 60h 

 

Conceitos da cartográfica. A evolução histórica da 

Cartografia e dos conceitos sobre a forma da Terra. 

A forma e dimensões da Terra e as superfícies 

geométricas para a sua representação. A 

determinação dos pontos de origem para as medidas 

sobre a Terra. As representações cartográficas 

básicas. Classificação dos produtos cartográficos. 

As operações para o mapeamento e contribuição 

das ciências afins à Cartografia. Escalas. 



GB053 

EPISTEMOLOGIA 

DA GEOGRAFIA 

Carga horária 60h 

 

Evolução histórica do pensamento geográfico: 

Aspectos da geografia grega, romana e árabe. A 

geografia pré-moderna. A Europa e o nascimento da 

geografia científica. Escolas do pensamento 

geográfico moderno. Principais paradigmas da 

geografia. Tendências recentes do pensamento 

geográfico. 

GB054 

GEOGRAFIA 

ECONÔMICA 

Carga horária 60h 

 

Introdução às teorias do valor: fisiocracia, escola 

clássica, marxismo e escola neoclássica. A Geografia 

Econômica sob a perspectiva neoclássica (construção 

de modelos). A Geografia Econômica sob as 

abordagens marxista e regulacionista. Conceitos 

básicos de renda, produto e valor adicionado. 

Desempenho da economia e bem-estar social. 

Comparações internacionais, regionais e locais com 

base em indicadores de atividade econômica. 

GB127 

CARTOGRAFIA 

GERAL 

Carga horária 60h 

 

Elementos de Astronomia de Posição e o 

estabelecimento de Coordenadas. As Projeções 

Cartográficas. Planejamento, construção, composição 

e desenho de mapas e cartas. As séries cartográficas e 

o sistema UTM. Introdução a Leitura e interpretação 

cartográfica. 

GB056 

CLIMATOLOGIA 

BÁSICA 

Carga horária 60h 

 

Noções fundamentais de meteorologia e climatologia. 

Histórico e evolução da climatologia. A atmosfera 

geográfica. Noções de escala dos fenômenos 

climáticos. Dimensão espacial dos elementos do 

clima: Temperatura, Umidade e Pressão do ar. Fatores 

geográficos do clima. Dinâmica e circulação do ar: 

Massas de ar e frentes. 

GB128 

GEOMORFOLOGIA 

BÁSICA E 

ESTRUTURAL 

Carga horária 75h 

 

Natureza da Geomorfologia, síntese evolutiva dos 

postulados geomorfológicos. Escala de grandeza 

(temporo-espacial) nos estudos geomorfológicos. 

Processos endógenos responsáveis pela elaboração 

do relevo (morfoestrutura). Tipos de estrutura e 

relevos derivados. 

GB058 

CLIMATOLOGIA 

APLICADA 

Carga horária 60h 

 

Tipologia climática e climas do Brasil. Analise 

rítmica em climatologia. Campos de atuação da 

climatologia: Paleoclimatologia, Climatologia 

Agrícola, Climatologia Urbana. El Niño – La Nina 

– ENOS. Mudanças climáticas. Clima e saúde. 

Estudo de caso. 



GB059 

FOTOGRAMETRIA 

E 

FOTOINTERPRETAÇÃO 

GEOGRÁFICA 

Carga horária 75h 

 

Introdução e conceitos básicos. Características e 

tipos de fotografias. Câmaras aéreas. Tomada das 

fotografias. Paralaxe. Estereoscopia. 

Foto triangulação. Restituição Aerofotogramétrica. 

Mosaico. Ortofotografias. Fotointerpretação: 

conceitos e técnicas. Fases e elementos de 

reconhecimento. Fotointerpretação aplicada ao 

quadro natural e ao uso da terra. 

GB060 

GEOMORFOLOGIA 

ESCULTURAL E 

APLICADA 

Carga horária 60h 

 

Processos exógenos responsáveis pela elaboração 

do relevo (morfo escultura). Geomorfologia 

Fluvial, Costeira e Cárstica. Compartimentação 

Geomorfológica. A vertente como categoria para o 

estudo geomorfológico. Alterações processuais por 

intervenção antrópica na vertente. 

GB061 

GEOGRAFIA DA 

POPULAÇÃO 

Carga horária 60h 

 

Bases teóricas e conceituais da Geografia da 

População. Métodos e técnicas em estudos 

populacionais. Teorias demográficas. Dinâmica 

Populacional. Estrutura, crescimento e distribuição 

da população. Políticas demográficas e 

migratórias. População e recursos naturais. 

GB062 

GEOGRAFIA 

RURAL 

Carga horária 75h 

 

Perspectivas teóricas e metodológicas para abordar 

a Geografia Rural, Agrária e Agrícola. Formação 

histórica do espaço agrário brasileiro. Estrutura 

agrária e relações de produção e de trabalho. 

Questão agrária, reforma agrária e luta pela terra 

no Brasil. Novas ruralidades e relação campo cidade. 

Instituições e políticas públicas para o 

desenvolvimento rural. 

GB063 

GEOGRAFIA POLÍTICA 

E GEOPOLÍTICA 

Carga horária 60h 

 

Bases conceituais e teóricas da geografia política e da 

geopolítica. Teorias geopolíticas. Organização política do 

espaço mundial. Temas geopolíticos contemporâneos. 

Mundialização e globalização. A geografia política e a 

geopolítica no Brasil. Organização Política brasileira. 

Práticas estatais e sociais na produção de territórios. 



GB064 

CARTOGRAFIA 

TEMÁTICA 

Carga horária 75h 

 

Conceitos; Linguagem Gráfica; Nível de 

Organização dos Componentes da Informação; 

Organização dos dados e a tabela de dupla entrada; 

Níveis de leitura e representação; Etapas de 

construção do material gráfico e elementos 

necessários; Síntese e Normalização; Diagramas; 

Qualidade da representação. 

GB065 

GEOGRAFIA 

URBANA 

Carga horária 75h 

 

Geografia Urbana: origem e paradigmas principais. 

A cidade na história e o processo de urbanização 

da humanidade. O urbano e a cidade: diferenciação 

conceitual. A produção do espaço urbano. As 

escalas de análise do urbano: o intra urbano e o 

inter urbano. Elementos da rede urbana brasileira e 

paranaense. 

GB066 

HIDROLOGIA 

Carga horária 60h 

 

Fundamentos de hidrologia. Ciclo hidrológico e 

balanço hídrico. Processos hidrológicos e 

hidrologia de encosta. Hidrometria. Análise de 

bacias hidrográficas. Noções de transporte de 

sedimentos e de qualidade da água. 

GB067 

SENSORIAMENTO 

REMOTO 

APLICADO A 

GEOGRAFIA 

Carga horária 60h 

 

Introdução e conceitos básicos. Princípios físicos 

do sensoriamento remoto. Propriedades espectrais 

de alvos naturais. Características dos sistemas 

sensores. Sistemas imageadores. Classificação 

multiespectral de imagens. Base para a 

interpretação de imagens dos sensores. Aplicação 

dos produtos do sensoriamento remoto para o 

estudo da Geografia. 

GB068 

GEOGRAFIA 

INDUSTRIAL 

Carga horária 60h 

 

Sistemas econômicos e a produção do espaço 

geográfico. Teoria e método em geografia 

industrial. Fatores de localização industrial. 

Estrutura do espaço industrial. Indústria e recursos 

naturais. Organização espacial da atividade 

industrial na Brasil e no mundo. 



GB069 

CARTOGRAFIA 

DIGITAL 

Carga horária 60h 

 

Cartografia analógica e digital. Dados geográficos. 

Captura, conversão e entrada de dados. Estrutura 

de representação de dados espaciais. Topologia e 

geocodificação. Armazenamento e formatos de 

arquivos digitais. Qualidade dos dados. 

Generalização Cartográfica. Uso de um CAD 

Cartográfico. 

GB070 

PLANEJAMENTO 

E 

ORDENAMENTO 

TERRITORIAL 

Carga horária 60h 

 

Fundamentos teórico-conceituais do planejamento 

e do ordenamento territorial; planejamento urbano 

e regional; planejamento estratégico; planejamento 

e ordenamento territorial no Brasil e no Paraná; 

trabalho de aplicação prática de metodologias de 

planejamento territorial em uma região, município, 

cidade ou bacia hidrográfica do Paraná. 

GB071 

GEOGRAFIA DO 

BRASIL 

Carga horária 60h 

 

A evolução da natureza e a formação histórica do 

espaço geográfico brasileiro. A relação sociedade natureza 

e a produção do espaço brasileiro. A 

dinâmica sócio econômica e a diversidade regional 

do Brasil. 

GB072 

BIOGEOGRAFIA 

Carga horária 60h 

 

Biogeografia histórica (origem, evolução e 

distribuição dos seres vivos), biogeografia 

ecológica (fatores limitantes da distribuição dos 

seres vivos), os grandes biomas terrestres, 

domínios morfoclimáticos e fitogeográficos, 

conservação da natureza e métodos e técnicas de 

levantamento de dados em campo. 

GB073 

GEOGRAFIA DO 

MUNDO 

Carga horária 60h 

 

A evolução da natureza e a formação histórica do 

espaço geográfico mundial. A relação sociedade natureza 

e a produção do espaço mundial. A 

dinâmica sócio econômica e a diversidade regional 

do mundo. O processo de globalização e a 

organização do espaço geográfico mundial. 

GB074 

SISTEMAS DE 

INFORMAÇÕES 

GEOGRÁFICAS 

Carga horária 60h 

 

Fundamentos dos sistemas de informações 

geográficas. A natureza dos dados espaciais. 

Fontes de dados espaciais Entrada, verificação, 

armazenamento e saída de dados em GIS. Modelos 

e estruturas de dados espaciais. Topologia. 

Recursos básicos de um SIG. Manipulação de 

dados num SIG. Desenho e construção de Banco 

de Dados em SIG. Análise espacial. Aplicações em 

Geografia. Modelo Digital de Superfícies. 



GB075 

METODOLOGIA E 

PROJETO DE 

PESQUISA EM 

GEOGRAFIA 

Carga horária 60h 

 

A construção do conhecimento científico. Métodos 

de interpretação e métodos de investigação da 

realidade. Metodologia e técnicas de pesquisa em 

Geografia. Elaboração de projetos de pesquisa em 

geografia. 

GB076 

GEOGRAFIA DO 

PARANÁ 

Carga horária 75h 

 

A evolução da natureza e a formação histórica do 

espaço geográfico do Estado do Paraná. A relação 

sociedade natureza e a produção do espaço 

paranaense. A dinâmica sócio econômica e a 

diversidade regional paranaense. 

GB077 

GEOGRAFIA 

SOCIAL E 

CULTURAL 

Carga horária 60h 

 

Bases teóricas e conceituais da abordagem social e 

cultural na geografia. Espaço e manifestações 

culturais (arte, música, literatura, cinema). Paisagem e 

simbolismos. Globalização, regionalização e 

identidade. Fundamentos humanos da territorialidade. 

Informação e cibercultura. Espaços do medo e da 

morte. Aplicação na pesquisa (bacharelado e 

licenciatura). 

GB078 

TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE 

CURSO - 

BACHARELADO 

EM GEOGRAFIA I 

Carga horária 60h 

 

Definição de temática e áreas de pesquisa. Normas 

para elaboração e execução dos projetos. 

Desenvolvimento supervisionado das pesquisas. 

GB079 

TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE 

CURSO - 

BACHARELADO 

EM GEOGRAFIA II 

Carga horária 60h 

 

Desenvolvimento supervisionado e apresentação 

das pesquisas. 

GB082 

PLANEJAMENTO 

E GESTÃO 

AMBIENTAL 

Carga horária 60h 

 

Fundamentos Teórico Conceituais do 

Planejamento e da Gestão Ambiental; 

Planejamento e Gestão Ambiental: Instrumentos e 

Métodos de Avaliação Ambiental (AIA, EIA/ 

RIMA, ZEE, ZA, outros); Planejamento e Gestão 

Ambiental no Brasil; Gestão Ambiental e Setor 

Privado (Certificação Ambiental, Normas ISO, 

SGA); Estudos de Caso. 

GB083 

TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE 

CURSO - 

LICENCIATURA EM 

GEOGRAFIA I 

Carga horária 60h 

 

Definição de temática e áreas de pesquisa. Normas 

para elaboração e execução dos projetos. 

Desenvolvimento supervisionado das pesquisas. 



GB084 

TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE 

CURSO - 

LICENCIATURA EM 

GEOGRAFIA II 

Carga horária 60h 

 

Desenvolvimento supervisionado e apresentação 

das pesquisas. 

GB120 

ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO DE 

BACHARELADO EM 

GEOGRAFIA 

Carga horária 180h 

 

Normas para elaboração e execução de projeto de estágio. 

Treinamento supervisionado em empresas ou instituições 

especializadas, visando o cumprimento das atribuições do 

geógrafo, conforme legislação vigente. Apresentação de 

relatórios finais de estágios com avaliação da comissão de 

estágio. 

GC045 

GEOLOGIA APLICADA À 

GEOGRAFIA 

Carga horária 60h 

 

Características estruturais e origem da Terra. Dinâmica 

interna: geologia estrutural e deformação da crosta 

terrestre. Noções de mineralogia e hidrogeologia. 

Classificação e reconhecimento das rochas ígneas, 

metamórficas e sedimentares. Intemperismo. Geologia do 

Brasil e geologia do Paraná. Aula de campo. 

HH104 

TEORIA DA HISTÓRIA 

Carga horária 60h 

 

Estudo das Teorias da História e seus desdobramentos 

historiográficos contemporâneos 

  

 



 DISCIPLINAS DO CURSO DE GEOGRAFIA 

EMENTAS DAS DISCIPLINAS OPTATIVAS 

 

CÓDIGO 

DISC. 
DISCIPLINA EMENTA 

CE056 

FUNDAMENTOS DA 

GEOESTÁTICA 

Carga horária 60h 

 

Introdução: aplicações que motivam a geoestatística. 

Variáveis regionalizadas. Análise descritiva de dados 

espacialmente distribuídos. Abordagem probabilística e 

condições de estacionaridade. Análise estrutural. 

Estimação e ajuste de semivariogramas. Krigagem 

ordinária. Validação. 

GA069 

TOPOGRAFIA I 

Carga horária 60h 

 

Objetivo, Escala. Medida de distâncias. Medida de 

ângulos. Orientação. Planimetria. Levantamentos 

topográficos planimétricos. Desenho topográfico. Noções 

de Ciências afins. 

GA070 

TOPOGRAFIA II 

Carga horária 60h 

 

Altimetria. Nivelamento geométrico, trigonométrico e 

taqueométrico. Representação do relevo. Locação. 

Topografia automatizada. Conceitos básicos de Sistema de 

Projeção Universal Transverso de Mercator (UTM). 

 

 

 

 

GB047 

 

 

 

ZONEAMENTO 

GEOGRÁFICO 

AMBIENTAL 

Carga horária 60h 

 

Os fundamentos teóricos dos conceituais. Normas 

e Legislação no Zoneamento Ambiental. 

Tipologias e classificação do Zoneamento Ambiental: 

Urbano, rural e costeiro. Escalas e 

variáveis no Zoneamento Ambiental e 

estabelecimento de recursos e limites. Zoneamento 

Ambiental e ordenamento físico do território. 

Exemplos práticos de aplicação do 

Geoprocessamento em Zoneamento Ambiental 

GB085 

TÓPICOS 

ESPECIAIS EM 

EPISTEMOLOGIA 

DA GEOGRAFIA 

Carga horária 60h 

 

Estudos específicos em Epistemologia da 

Geografia. Desenvolvimento teórico em Geografia. 

GB086 

GEOGRAFIA DAS 

REDES 

Carga horária 60h 

 

Setor terciário da economia urbana e a produção 

do espaço geográfico. Redes de transportes e 

comunicações. 



GB087 

GEOGRAFIA DO 

TURISMO 

Carga horária 60h 

 

A dimensão territorial do Turismo; Bases 

conceituais e teóricas da Geografia do Turismo: 

Modalidades de Turismo; Impactos econômicos, 

sociais e ambientais do Turismo; Planejamento e 

Ordenamento Territorial do Turismo; Turismo, 

Sustentabilidade e Ordenamento do Território; 

Políticas e Estratégias de desenvolvimento 

turístico no Brasil e no Paraná; Estudo de caso no 

Estado do Paraná. 

GB088 

CONFLITOS 

TERRITORIAIS 

Carga horária 60h 

 

Abordagens teórico-metodológicas para uma leitura 

geográfica dos conflitos sociais. Dimensão territorial 

das novas estratégias de controle social. Conflitos que 

surgem da produção capitalista do espaço geográfico em 

diversos temas (implementação de políticas de 

desenvolvimento, identidades territoriais, modelos de 

cidade, mundo do trabalho etc.). 

GB089 

DINÂMICAS 

MIGRATÓRIAS 

INTERNACIONAIS 

NA CONTEMPORA-

NEIDADE 

Carga horária 60h 

 

A geografia política do movimento migratório 

internacional pós 1980 e suas implicações 

territoriais: a organização espacial do fluxo 

migratório (regular e irregular); as políticas 

migratórias; a constituição de um mercado de 

trabalho para o migrante clandestino na economia 

urbana. 

GB090 

TÓPICOS 

ESPECIAIS EM 

GEOGRAFIA 

HUMANA 

Carga horária 60h 

 

Desenvolvimento teórico-metodológico e estudos 

específicos em geografia humana. 

GB091 

QUESTÃO AGRÁRIA, 

DESENVOLVIMEN-TO 

RURAL E 

MOVIMENTOS 

SOCIAIS Carga horária 

60h 

 

Modelos de desenvolvimento rural em questão. 

Multiescalaridade do debate questão agrária vs. 

desenvolvimento rural. Alimentos, água e energia 

no meio rural. O debate segurança alimentar vs. 

soberania alimentar. Conflitos pela terra e pelo 

território na América Latina. Movimentos sociais 

rurais em América Latina. 

GB092 

URBANIZAÇÃO E 

METROPOLIZA-ÇÃO 

Carga horária 60h 

 

O processo de urbanização contemporâneo. 

Metropolização, metrópoles e novas formas 

urbanas. A extensão urbana. As Regiões 

Metropolitanas no Brasil. 

GB093 

CLIMA URBANO 

Carga horária 60h 

 

Bases teórico-metodológicas do estudo do clima 

urbano. Clima Urbano e suas escalas de 

abordagem. Métodos e técnicas de investigação do 

clima das cidades. O sistema Clima Urbano. 

Estudo de caso. 



GB094 

GEOGRAFIA E 

ANÁLISE 

AMBIENTAL 

Carga horária 60h 

 

Fundamentos científicos da analise ambiental. 

Diferenças entre análise ambiental, ambientalismo 

e ecologismo. Noções de ecologia política, meio 

ambiente e desenvolvimento. Dimensão espacial 

dos problemas ambientais. Estudos de caso 

relativos à degradação e recuperação ambiental. 

GB095 

TEORIA 

GEOGRÁFICA DA 

PAISAGEM 

Carga horária 60h 

 

Reflexão sobre a pertinência da paisagem como 

objeto de investigação geográfica. Níveis de 

integração das forças físicas, biológicas e 

antrópicas nas ordenações vertical e horizontal da 

paisagem. Leis que regem a forma e o movimento 

da paisagem. Taxonomia e avaliação da paisagem. 

Derivações antropogênicas na paisagem. 

Ordenamento da paisagem. 

GB096 

ECOLOGIA 

URBANA 

Carga horária 60h 

 

Ordenamento físico da paisagem urbana com 

ênfase nos aspectos ecológicos. Conservação 

criativa da natureza e ordenamento do verde 

urbano, procurando um ambiente saudável e viável 

em longo prazo para o uso humano. Conflitos entre 

as potencialidades e limites do meio físico (oferta 

do meio) e as necessidades do ser humano 

(demanda social). Qualidade Ambiental Urbana. 

GB097 

MAPEAMENTO 

GEOMORFOLÓ-GICO 

Carga horária 60h 

 

Introdução ao mapeamento geomorfológico – 

conceitos, objetivos e sua importância. 

Mapeamento tradicional e mapeamento assistido 

por computador. Uso de fotografias aéreas 

convencionais e imagens de satélite e de radar. 

Trabalho de campo. Estudo de caso. 

GB098 

TÓPICOS 

ESPECIAIS EM 

GEOGRAFIA 

FÍSICA 

Carga horária 60h 

 

Abordagem de temas especiais relacionados ao 

campo de estudos da geografia física. 

GB099 

GESTÃO DE 

BACIAS 

HIDROGRÁFICAS 

Carga horária 60h 

 

Gestão das águas no contexto da política 

ambiental. A bacia hidrográfica como unidade de 

planejamento. Recursos hídricos no Brasil e no 

Mundo. Uso, controle e instrumentos de gestão dos 

recursos hídricos. Gerenciamento dos recursos 

hídricos no Brasil. Zoneamento ambiental e 

ordenamento territorial na gestão de bacias 

hidrográficas. 



GB100 

PEDOLOGIA 

Carga horária 60h 

 

Conceito e evolução dos solos e evolução da 

Pedologia. Fatores de Formação do Solo e 

Processos Pedogenéticos. O perfil do solo: 

nomenclatura dos horizontes. Características do 

Perfil do Solo (físicas, químicas e mineralógicas). 

Características morfológicas. Sistema Brasileiro de 

Classificação dos Solos. Capacidade de Uso, 

Ocupação e Erosão dos Solos. 

GB101 

TÉCNICAS DE 

CAMPO EM 

GEOGRAFIA 

FÍSICA 

Carga horária 60h 

 

Instrumentos, técnicas e 

procedimentos metodológicos utilizados em 

trabalhos de campo e laboratório em Geografia 

Física. Prática de levantamento, processamento e 

análise de dados. 

GB102 

MODELAGEM DE 

SISTEMAS 

AMBIENTAIS 

Carga horária 60h 

 

Fundamentos de modelagem e de análise 

sistêmica. Características e potencial da 

modelagem. Caracterização dos sistemas 

ambientais. Definição, caracterização e 

classificação de desastres naturais. Monitoramento 

e modelagem de sistemas ambientais aplicados à 

prevenção de desastres naturais. 

GB103 

TEORIA 

REGIONAL 

Carga horária 60h 

 

Desenvolvimento teórico-metodológico e estudos 

específicos em geografia regional. 

GB104 

TÓPICOS 

ESPECIAIS EM 

GEOGRAFIA 

REGIONAL 

Carga horária 60h 

 

Desenvolvimento teórico-metodológico e estudos 

específicos em geografia regional. 

GB105 

GEOGRAFIA DA 

ÁFRICA 

Carga horária 60h 

 

Caracterização do continente africano. Formação 

étnica e cultural na África. Organização e 

problemas políticos. Diversidade regional do 

continente africano. Relações Brasil/África na 

contemporaneidade. A Geografia da África no 

Brasil. Cultura Afro-brasileira. A questão 

quilombola. 



GB106 

TÓPICOS 

ESPECIAIS EM 

GEOGRAFIA 

CULTURAL E 

SOCIAL 

Carga horária 60h 

 

Desenvolvimento teórico metodológico 

e estudos específicos em geografia 

cultural e social. 

GB107 

ESTUDOS DE 

PERCEPÇÃO EM 

GEOGRAFIA 

Carga horária 60h 

 

Bases teóricas e conceituais da Percepção 

(behaviorismo, cognição, fenomenologia e 

humanismo). Percepção das imagens espaciais. 

Percepção e a gestão do meio ambiente. Percepção 

e planejamento urbano. Percepção e sua aplicação 

pedagógica. Pesquisa em Geografia da percepção. 

Mapas mentais. 

GB108 

GEOGRAFIA DA 

RELIGIÃO 

Carga horária 60h 

 

Bases teóricas da Geografia da Religião. 

Espacialidade do Sagrado através do impacto da 

atuação das Religiões em contextos 

regionais espaço e lugar Sagrado. Territorialidade 

dos sistemas religiosos. O Sagrado no meio 

urbano. Territorialidade do Sagrado no Brasil. 

GB109 

GEOGRAFIA 

MÉDICA E DA 

SAÚDE 

Carga horária 60h 

 

Espaço e saúde: Fundamentos teóricos. Interações 

entre o meio natural, o meio social e o organismo 

humano: saúde e doença. Abordagem geográfica 

das condições de saúde e doença da população. 

Serviços e políticas públicas de saúde. Métodos e 

técnicas empregados nos estudos de geografia 

médica/da saúde. Estudos de casos. 

GB110 

TRABALHO DE 

CAMPO 

INTEGRADO EM 

GEOGRAFIA I 

Carga horária 90h 

 

 

O espaço geográfico de Curitiba: aspectos naturais, 

sócio econômicos e políticos. Coleta de dados, 

representação cartográfica e análise do espaço 

geográfico curitibano. Excursão de estudos. 

GB111 

TRABALHO DE 

CAMPO 

INTEGRADO EM 

GEOGRAFIA II 

Carga horária 90h 

 

O espaço geográfico do Estado do Paraná: 

aspectos naturais, sócio econômicos e políticos. 

Coleta de dados, representação cartográfica e 

análise do espaço geográfico paranaense. Excursão 

de estudos. 

GB112 

TRABALHO DE 

CAMPO 

INTEGRADO EM 

GEOGRAFIA III 

Carga horária 90h 
 

O espaço geográfico regional: aspectos naturais, 

socio-econômicos e políticos. Coleta de dados, 

representação cartográfica e análise do espaço 

geográfico brasileiro. Excursão de estudos. 



GB113 

TÓPICOS 

ESPECIAIS EM 

GEOPROCESSAMENTO 

Carga horária 60h 
 

Fundamentos conceituais das disciplinas 

envolvidas no geoprocessamento. Natureza das 

informações em geoprocessamento. As 

geotecnologias. Origem e características dos dados 

geográficos e a sua modelagem conceitual. O 

Geoprocessamento aplicado ao espaço geográfico. 

GB114 

PROCESSAMENTO 

DIGITAL DE 

IMAGENS 

Carga horária 60h 
 

Fundamentos físicos, sensores e plataformas, 

abordagens para interpretação de imagens, 

processamento digital de imagens, reconhecimento de 

padrões, métodos fundamentais para o PDI, sistemas 

usados na aquisição e processamento de imagens 

digitais, técnicas de aquisição, restauração, realce e 

aplicação de imagens digitais, análise e reconhecimento 

de características em imagens digitais. 

GB115 

SISTEMAS DE 

INFORMAÇÕES 

GEOAMBIENTAIS 

Carga horária 60h 
 

Conceitos fundamentais de análise espacial em Sistema 

de Informação Geográfica. Elementos do Meio 

Ambiente: levantamento, análise quantitativa e 

qualitativa. Lógicas de análise espacial. Avaliação por 

critérios múltiplos. Dinâmica Têmporo Espacial e 

Inter Relações. Avaliação de recursos naturais para fins 

de planejamento do espaço. 

GB116 

LEITURA E 

INTERPRETAÇÃO 

CARTOGRÁFICA 

Carga horária 60h 
 

Os elementos essenciais na leitura e interpretação 

cartográfica. A escala e a generalização 

cartográfica. A cartometria - medições lineares e 

avaliação de áreas. As Coordenadas e a localização 

de pontos. As projeções e a análise das 

deformações. As regras de interpretação dos 

traçados e da utilização dos símbolos e 

convenções. A leitura e interpretação do meio 

físico natural e do ambiente cultural. A restituição 

da terceira dimensão. Trabalhos práticos visando 

análise, interpretação e orientação com mapas e 

folhas topográficas. 

GB117 

TÓPICOS 

ESPECIAIS EM 

PLANEJAMENTO 

TERRITORIAL E 

GESTÃO 

AMBIENTAL 

Carga horária 60h 
 

O planejamento territorial no Brasil; As políticas 

territoriais no Brasil e o Planejamento; As bases 

físico-espaciais do planejamento territorial; A 

Gestão ambiental no Brasil. 



GB118 

GEOGRAFIA 

ESCOLAR DO 

BRASIL 

Carga horária 60h 
 

Institucionalização da Geografia Escolar no Brasil. 

Teorias pedagógicas e práticas de ensino na 

Geografia Escolar brasileira. Formação de 

professores de Geografia. 

HH114 

 

 

HISTÓRIA, ESPAÇOS E 

PODERES NA HISTÓRIA 

ANTIGA E MEDIEVAL 

Carga horária 60h 
 

As concepções relativas às idéias de espaço e de poder 

aproximam sobremaneira duas áreas do conhecimento, a 

História e a Geografia. Que o diga Fernand Braudel, 

historiador francês, defensor inconteste da interação entre 

àquelas. Seguindo a iniciativa de Braudel e de vários 

historiadores, como Marcelo Vigil e Abílio Barbero, 

propomos demonstrar a completa vinculação entre ambos 

campos do conhecimento, especialmente quando lançamos 

nosso olhar ao estudo da História Antiga e Medieval. Além da 

definição dos conceitos de “História” e de “Geografia” para 

os autores clássicos greco-romanos, tardo-antigos e 

medievais, utilizaremos as fontes históricas para verificarmos 

a aplicação entre aqueles autores da Geografia. 

HS037 

ANTROPOLOGIA 

CULTURAL 

Carga horária 60h 
 

Análise comparativa da diversidade cultural a partir de 

estudos etnológicos. 

HS041 

TÓPICOS ESPECIAIS EM 

ARQUEOLOGIA 

Carga horária 60h 
 

O curso abordará a trajetória da evolução biológica da 

humanidade e o processo de desenvolvimento das sociedades 

humanas no Velho Mundo e nas Américas. 

 


