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I. Temas:

1. A “demografia nossa de cada dia”: como a demografia e suas questões fazem parte

do nosso cotidiano;

2. O campo e alcance da demografia: um campo muito além dos números!

3. Questões demográficas atuais: a população e dinâmica demográfica no Brasil e no

mundo - principais questões;

4. A trajetória das discussões sobre a “questão populacional”;

5. Conceitos básicos em Demografia;

6. O metabolismo demográfico: como se modifica a população?

7. Fontes de dados demográficos.

8. Transição demográfica e políticas públicas: mudanças na composição populacional

e suas implicações.

9. Indicadores sociais: construção, propriedades, utilidades.

10. Medidas e questões atuais sobre mortalidade, fecundidade e natalidade.

11. Urbanização e a distribuição espacial da população.

12. Migração internacional no Brasil e no mundo;

13. Demografia do espaço intra-urbano;

14. População e ambiente: a discussão sobre crescimento demográfico, recursos

naturais e qualidade de vida;

15. Demografia e Pandemias: as questões trazidas pelo Covid-19

16. Demografia da Família: importância e conceitos;

17. Demografia das desigualdades sociais.
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II. Temas de seminários:

A. A situação demográfica mundial.

B. Transição Demográfica no Brasil e no mundo.

C. Envelhecimento demográfico e seus impactos nas políticas públicas.

D. As condições de vida da população brasileiras: educação, pobreza e condições

habitacionais.

E. A mortalidade infantil no Brasil: diferenciais regionais e implicações.

F. O problema das mortes por causas externas: reflexos da violência urbana e rural.

G. A queda da fecundidade no Brasil e suas conseqüências.

H. O processo de urbanização no Brasil: além da dicotomia rural e urbano.

I. As novas tendências da migração interna no Brasil: mobilidade populacional em

tempos de reestruturação produtiva.

J. Migração internacional e refúgio no Brasil: questões emergentes, dilemas em

aberto

K. Segregação sócio-espacial no Brasil: existe de fato um apartheid social em nossas

cidades?

L. População, ambiente e condições de vida: nossas cidades são sustentáveis?

M.As mudanças nos arranjos familiares: tendências e implicações.

N. Ser minoria no Brasil: características e consequências das desigualdades raciais,

cor e gênero.

III. Exercícios a serem entregues:

1. Laboratório 1: Planilhas Excel e Fonte de dados em demografia

2. Laboratório 2: Construção de medidas demográficas:

Textos básicos:

• Carvalho, J.A.M., Sawyer, D. O. e Rodrigues, R.N. Conceitos básicos em
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http://www.abep.org.br/usuario/GerenciaNavegacao.php?caderno_id=036&nivel=0)

• Hakkert, R. Fontes de Dados Demográficos. Belo Horizonte, ABEP. 1996, 71 p.

(Disponível em

http://www.abep.org.br/usuario/GerenciaNavegacao.php?caderno_id=036&nivel=0)

• Nazareth, J. Manuel. Introdução à Demografia: teoria e prática. Editorial

Presença. Lisboa, 1996.

• Santos et al. Dinâmica da População: teoria, métodos e técnicas de análise. T.A.

Queiróz. São Paulo, 1980.


