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EMENTA 
Perspectivas teórico metodológicas de questões populacionais tais como: os novos padrões 

de fecundidade, a mortalidade, as migrações, as alterações na composição populacional, o 

processo de envelhecimento, as transformações do mercado de trabalho e a situação da 

mulher, as mudanças nas famílias e nas unidades domésticas. Com uma abordagem 

sociodemográfica, o curso enfatiza as dimensões macro e micro sociais presentes das 

análises nos estudos de população. 

 
 



PROGRAMA 
O objetivo geral do curso é oferecer ao aluno subsídios para a compreensão dos principais 

fenômenos sociais ligados aos estudos populacionais. De um lado, busca-se inserir os 

alunos no conhecimento das principais taxas e medidas demográficas; de outro lado serão 

abordados os aspectos teóricos da dinâmica da população, com temas que vão desde as 

teorias populacionais clássicas, até as teorias e discussões mais recentes no campo. As 

interpretações de situações internacionais serão contempladas, porém privilegiar-se-ão os 

aspectos relacionados à dinâmica demográfica brasileira recente. 

 
 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO 
Tópico 1: Introdução aos estudos populacionais (4 aulas) 
 -Teorias de população: de Malthus à teoria da transição demográfica 
 -Mortalidade e Fecundidade: aspectos gerais (taxas, tendências e impactos) 
 -Mobilidade espacial da população: aspectos gerais (saldos, fluxos e tendências) 
 -Estrutura etária: tendências e impactos 
 -Fonte de Dados Demográficos 
 
Tópico 2: Urbanização e população no Brasil (4 aulas) 
 -A urbanização no Brasil: histórico 
 -Características da urbanização no Brasil: uma visão das cidades 
 -Teorias urbanas: da Escola de Chicago à pós-modernidade 
 -Transformações da sociedade contemporânea: globalização 
 
Tópico 3: Questões demográficas atuais (4 aulas) 
 -População e meio ambiente 
 -Envelhecimento Populacional 
 -Migrações Internacionais 
 -Políticas de População 
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FORMAS DE AVALIAÇÃO 
A avaliação do curso consistirá do acompanhamento das atividades realizadas pelos alunos 
durante todo o semestre, incluindo  a resolução de exercícios sobre dinâmica demográfica 
(individuais e em grupo) e participação em aula. As atividades relacionadas à dinâmica 
demográfica focalizarão um município, a ser escolhido, e permitirão a elaboração de um 
trabalho final síntese, que terá apresentação oral. Dentro da bibliografia específica deverão 
ser realizados fichamentos e/ou seminários de acordo com a demanda específica de cada 
tópico ou assunto relacionado. 
 

 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO A ALUNOS 

Os horários de agendamento de alunos serão combinados no decorrer das aulas. 
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