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Disciplina:
HZ832 A – Estudos de População
GF603 A- Estudos Populacionais (IG)

Informações gerais sobre o formato da disciplina:
(Por favor responda de forma a permitir à/ao estudante uma visão realista do formato e das exigências da sua
disciplina, neste contexto excepcional de atividades on-line. Atente-se às recomendações previstas nas
questões preliminares acima)

1. A disciplina prevê atividades síncronas (com docente e estudantes online ao mesmo tempo)?
Sim ( x ) Não ( )
Se sim, responda:

-

Qual plataforma será usada?:
Quantas dias por semana?:
Quantas horas por dia?:
Qual o formato (expositivo, seminário, etc.):

-

As atividades serão gravadas e disponibilizadas para os/as alunos/as acompanharem de forma
assíncrona? Se não, como prevê disponibilizar o conteúdo às/aos alunos/as que não puderem participar
das atividades síncronas? (por exemplo: disponibilizar plano de aula, powerpoint, bibliografia e/ou
videografia).

Será usado o Google Meet semanalmente para uma Live de 2h aproximadamente para passar o conteúdo e
retirar dúvidas. Essa atividade será gravada. O restante da carga horária semanal será oferecido por meio de
vídeos, material de leitura em formato de artigos e livros, exercícios e podcasts. A aula será 1 vez por semana às
2as feiras de 8 às 10h. E as demais 2h poderão ser desenvolvidas pelos alunos ao longo da semana. Teremos
aula síncrona e assíncrona. Usaremos a plataforma Moodle como repositório do material. Abriremos Fórum de
discussão de temas relevantes e vamos oferecer aulas com convidados sobre temas demográficos atuais. Todas
as atividades síncronas serão gravadas e disponibilizadas no Moodle.

2. Que tipo de material será utilizado na disciplina. Ex. Documentos de texto (livros, artigos),
imagens, vídeos, podcasts, etc.? Todos citados, conforme descrito acima.

3. Como será o formato de avaliação da disciplina? Descreva explicitando ao menos as seguintes
questões: 1) serão atividades síncronas ou assíncronas; 2) Serão atividades individuais ou em
grupo; 3) Qual o formato da avaliação.
A avaliação será por meio de exercícios, trabalhos em grupos e seminários. Teremos também
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uma avaliação em formato de ensaio realizada em casa.

4. Descreva outras informações que entender relevantes sobre o curso:
A disciplina contará com PED-C e PAD.

Ementa:
HZ:
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.
GF:
População mundial: história e espaço geográfico. Teoria da transição democrática. Fontes de dados.
Movimentos migratórios e mobilidade populacional. Natalidade, mortalidade, crescimento natural e
vegetativo. Composição e técnicas de mensuração: etária, por sexo, étnica e estudos de PEA. Medidas de
densidade e distribuição populacional. Processos de projeção populacional e tendências de mobilidade.
Desigualdades regionais e o Planejamento. Estudos de caso.

Programa:
- Introdução aos estudos de população
- Definição, conceitos, objeto de estudo e o alcance do conhecimento demográfico
- Teoria da transição demográfica e mudanças na estrutura etária: o caso brasileiro
- Fontes de dados demográficos e princípios da análise demográfica
- Introdução aos conceitos básicos de demografia. Tamanho e distribuição espacial da população
- Principais medidas e questões sobre fecundidade
- Principais medidas e questões sobre mortalidade
- Principais medidas e questões sobre migração
- Questões Demográficas Atuais
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