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DISCIPLINA NOME  
HZ832 A Estudos de População 

 
 

Horas Semanais 
Teóricas Práticas Laboratório Orientação Distância Estudo em Casa Sala de Aula 
04 00 00 00 00 00 04 
Nº semanas Carga horária total Créditos Exame Frequência Aprovação 
15 60h 04 S 75% N 
 

 
 

Docente:  
Luciana Correia Alves 

 
 

Ementa:  
Introdução à abordagem sócio-demográfica e dimensões macro e micro sociais nos estudos de população. Oferecer 
noções básicas nos estudos da composição, estrutura e dinâmica das populações humanas, focalizando conceitos, fontes 
de dados, técnicas e formas de mensuração básicas para o desenvolvimento dos estudos populacionais. Perspectivas 
teórico-metodológicas sobre: novos padrões de fecundidade, mortalidade, migrações e alterações na composição 
populacional, o processo de envelhecimento, transformações do mercado de trabalho e situação da mulher, mudanças nas 
famílias e unidades domésticas. 

 
 

Programa: 
O objetivo do curso é oferecer aos alunos noções básicas sobre os estudos da composição, estrutura e dinâmica das 
populações humanas. Serão apresentados conceitos, fontes de dados, técnicas e formas de mensuração elementares para 
o desenvolvimento dos estudos populacionais. Serão abordados os aspectos teóricos que balizam estes estudos mediante 
a apresentação das teorias populacionais clássicas, as críticas sofridas e as reformulações mais recentes. O curso também 
contemplará algumas das principais questões demográficas atuais no Brasil e suas implicações. Os desafios internacionais 
em matéria de população serão mencionados, mas a ênfase ao longo do semestre recairá em aspectos relacionados à 
dinâmica demográfica brasileira. 
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Observações: 
Critério de avaliação 

1) O conceito final a respeito de cada aluno será formado a partir da seguinte maneira: Prova I (a ser realizada em 

sala de aula) + lista de exercícios referente à unidade II (4 listas) + seminários + prova final.  

• Prova I: 25 pontos 

• Prova Final: 30 pontos 

• Exercício referente à unidade II: 20 pontos (5 pontos cada lista) 

• Seminário: 25 pontos 

A nota final será obtida a partir do somatório de todas as notas e divididas por 10. O seminário pode ser realizado em 

dupla.  

Contato e horário de atendimento aos alunos:  

Professora Luciana Correia Alves 

E-mail: luciana@nepo.unicamp.br  

Sala 24 do NEPO (por gentileza, agendar consultas previamente por e-mail). 

Núcleo de Estudos de População (NEPO) - Universidade Estadual de Campinas - Unicamp 

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Av. Albert Einstein, 1300 

Cx. Postal 6166, CEP 13081-970, Campinas – SP. 

 


