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Disciplina: INTERAÇÕES E DINÂMICAS GEOGRÁFICAS Código: GB801

Natureza: ( X ) obrigatória   (    ) optativa Semestral ( X )  Anual (    )  Modular (    )

Pré-requisito: Co-requisito: 

Modalidade: ( X ) Presencial     (    ) EaD        (    ) 20% EaD

C.H. Semestral Total:    ( X ) 75 horas              
C.H. Anual Total:
C.H. Modular Total:
PD: 60   LB: 00   CP: 15    ES: 00    OR: 00     C.H. Semanal: 5

EMENTA (Unidades Didáticas)
Diálogos  entre  a  geografia  escolar  e  a  geografia  acadêmica.  Relação  sociedade/natureza.  Fundamentos
naturais e socioeconômicos da Geografia. Escalaridade dos processos geográficos. Estrutura e Dinâmica da
Paisagem.  Interações  geossistêmicas.  Conflitos  socioambientais.  Produção  social  do  espaço.  Território,
Cultura e diversidade de sujeitos. Construção do saber científico e relação com saberes populares. Ciência ao
serviço da sociedade. A pesquisa e a extensão na universidade, ferramentas e formas de sistematização.
Metodologias de estudos e de trabalhos acadêmicos. Produção, plágio e normas da pesquisa e apresentação
universitária. Trabalho de campo em geografia.

PROGRAMA GERAL 2019
1º  MÓDULO: Espaço  geográfico:  unidade,  diversidade  e  totalidade  nas  relações  sociedade-natureza.
Geografia  escolar:  senso  comum,  vida  cotidiana  e  conhecimentos.  Geografia  científica:  conceitos
fundamentais,  relação  teoria-prática,  práxis e  aplicabilidade.  Introdução  aos  métodos  científicos  e  às
metodologias  do  trabalho  acadêmico:  resenhas,  fichamentos,  levantamento  e  sistematização  de  dados,
técnicas de campo. Universidade pública: pesquisa, ensino, extensão.      

2º  MÓDULO: Tratamento  de paisagem e  geossistema na geografia.  Natureza  e ambiente  no  âmbito  da
geografia física. Estrutura e dinâmica da paisagem sob a perspectiva do relevo, solo, clima, água e vida.
Interações geossistêmicas na geografia. Representações espaciais dos elementos da paisagem. A questão
ambiental na geografia.

3º MÓDULO: Fundamentos econômicos, políticos e sociais da produção e da análise do espaço. Dimensões
socioeconômica, sociopolítica, sociocultural e socioambiental no âmbito da geografia humana. O espaço da
metrópole como mediação e articulação dessas dimensões.

4º MÒDULO: As interações geográficas na aula de campo: escalas, questões socioambientais, conflitos.        

PROGRAMA DETALHADO
Data Conteúdo Docente
25/02/1
9

1º MODULO: Introdução: apresentação da proposta da disciplina, do Plano
de Ensino, dos alunos e do professor

Danilo 

11/03/1
9

1º  MODULO:  Espaço  geográfico:  unidade  e  diversidade  social,  natural  e
socionatural

Danilo 

18/03/1
9

1º MODULO: Geografia escolar e Geografia acadêmica: interações possíveis Danilo 

25/03/1
9

1º MODULO: Introdução à questão dos métodos científicos Danilo 

01/04/1
9

1º MODULO: Técnicas e metodologias de pesquisa I Wolf 

08/04/1
9

1º MODULO: Técnicas e metodologias de pesquisa II Wolf 

15/04/1
9

2º  MODULO:  Interações  entre  geologia  e  geomorfologia  na  formação  da
paisagem: estrutura,  dinâmica e processos (exemplificar com o recorte  da
aula de campo: bacia do Iraí). Tratar da transposição de escala de campo
(mundo  real)  e  cartográfica  (representação).  Interações  geossitêmicas  do
relevo.

Fabiano

22/04/1 2º MODULO: O solo como suporte para a vida e suas interações ambientais: Leonardo



9 características,  tipos,  transposição  de  escala  de  campo  (mundo  real)  e
cartográfica (representação). Pensar em processos: erosão e inundação.
(Exemplificar  com o recorte  da  aula  de  campo:  bacia  do  Iraí).  Interações
geossitêmicas do solos.

29/04/1
9

2º MODULO: A água e suas interações geossitêmicas na paisagem. Rede
hidrográfica e bacia hidrográfica (composição da bacia do Iraí). A água como
um recurso e a importância da gestão dos recursos hídricos. A represa do Iraí
e seu contexto ambiental e social no abastecimento público de água.

Irani

06/05/1
9

2º MODULO: Paisagem na geografia, interações geossitêmicas da paisagem,
estrutura e dinâmica da paisagem como suporte da vida, vegetação natural
(biogeografia) dos ambientes (exemplificar com o recorte da aula de campo:
bacia do Iraí)

Nucci 

13/05/1
9

2º MODULO: Unidades de conservação e espaços com proteção legal sob a
perspectiva  da  natureza,  representação  cartográfica,  interações  do  meio
físico e seus reflexos na discussão ambiental: seu tratamento na bacia e APA
do Iraí. Dinâmica do uso e ocupação do solo na bacia do Iraí.

Claudinei

20/05/1
9

3º MODULO: Cotidiano, prática socioespacial: aproximação com a noção de
produção social do espaço 

Danilo 

27/05/1
9

SELIGEO

03/06/1
9

3º MODULO: Fundamentos econômicos da geografia: importância e sentido
da produção do espaço para a reprodução capitalista  

Danilo 

10/06/1
9

3º MODULO: Dimensão sociocultural na análise geográfica Sylvio / 
Wolf

17/06/1
9

3º MODULO: Dimensão sociopolítica da produção e da análise do espaço:
conflitos socioespaciais e socioambientais urbanos

Danilo 

Verificar 4º MODULO: CAMPO (atividade de campo na bacia do Iraí)
Verificar disponibilidade de outro docente ceder um dia de sua disciplina para
a realização do campo, durante todo o dia todo (10 horas)

Danilo e 
Claudinei

IMPORTANTE: a indicação e disponibilização dos textos a serem lidos a cada semana estarão na
plataforma AVA/Moodle: https://ava.ufpr.br/login/index.php

OBJETIVO GERAL 
Desenvolver  uma  introdução  à  geografia  por  meio  das  possibilidades  de  construção  de  uma  geografia
articuladora da dimensão do conhecimento (teoria-prática-representação) e das dimensões constitutivas da
realidade natural e social, lidas em suas interações/espacialidades.   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Reconhecer  a  unidade  e  a  multiplicidade  no/do  espaço  geográfico  a  partir  da  relação

sociedade/natureza; 
 Trabalhar elementos metodológicos, conceituais e políticos iniciais a partir da geografia;
 Apresentar uma introdução à complexidade dos fundamentos naturais da geografia;
 Apresentar uma introdução à complexidade dos fundamentos sociais da geografia;
 Exercitar o trabalho de campo como hipótese e como prática da interação na geografia.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Esta  é  uma  disciplina  colegiada,  o  que significa  que ela  é  compartilhada por  professores  do  curso  que
representam distintas áreas da geografia (ainda que sob responsabilidade direta um ou dois docentes). Por
possuir tal característica, a dinâmica das aulas apresenta variações, conforme o andamento dos módulos e a
participação  de  diferentes  professores.  As  aulas  poderão  contar  com  textos  básicos  de  leitura  prévia
obrigatória e/ou complementar para todos os alunos, exposições dialogadas de conteúdos, temas, noções e
conceitos básicos da disciplina e dos módulos,  com utilização de variados recursos (dados, materiais na
internet, mapas, filmes, entre outros) e distintas dinâmicas (aulas, exercícios, debates). 
IMPORTANTE:  A  COMUNICAÇÃO,  A  DISPONIBILIZAÇÃO  DE  TEXTOS,  MATERIAIS
COMPLEMENTARES,  A  ENTREGA  DE  AVALIAÇÕES  BEM  COMO  EXPOSIÇÃO  DE
NOTAS/FREQUÊNCIA  SERÁ  REALIZADA  POR  MEIO  DA  PLATAFORMA  MOODLE
https://ava.ufpr.br/login/index.php

 

AULA DE CAMPO
Será realizada uma atividade de campo na bacia do Iraí, como hipótese e prática das distintas interações
propostas ao longo da disciplina. A data de realização da aula de campo, bem como os procedimentos para a
preparação para esta atividade, serão informadas previamente no decorrer das aulas. 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

https://ava.ufpr.br/login/index.php
https://ava.ufpr.br/login/index.php


Resenhas (individuais);
Relatório de campo (grupos);
*Exercícios (individuais e/ou grupos).

Cada aluno fará,  ao longo da disciplina,  um total  de  3 resenhas,  cada uma correspondendo aos  três
primeiros módulos da disciplina. Entende-se por resenha uma avaliação objetiva e crítica de cada aluno
sobre determinado conteúdo (aulas + textos), expondo as principais ideias expostas/debatidas em aula bem
como dos autores lidos. A estrutura de cada resenha será melhor comentada em sala. Cada resenha não
poderá ultrapassar 2 páginas (espaçamento simples, fonte Times New Roman tamanho 11).

Para o 4º e último módulo, serão formados grupos de no máximo 5 integrantes para a realização do relatório
de campo. O relatório deverá conter tanto uma descrição/documentação/registro do que foi feito em campo
como, necessariamente,  uma  problematização teórica relacionada aos três módulos anteriores.  O prazo
para a entrega do relatório de campo é dia 17/06/2019.

*Além das 3 resenhas e do relatório de campo, alguns exercícios podem vir a ser propostos e avaliados
pelos professores convidados.

Composição das médias finais:
A avaliação será feita considerando a média aritmética entre: 
1) As resenhas individuais (3 resenhas valendo 3,33 cada, totalizando 10,00); 
2) O relatório de campo (valendo 10,00); 
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Legenda:
Conforme Resolução 15/10-CEPE: PD- Padrão     LB – Laboratório     CP – Campo   ES – Estágio    OR -
Orientada


