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DISCIPLINA 
 
CÓDIGO  / TURMA NOME 

HZ756 B Estudos de População 

 
PRÉ-REQUISITOS 
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CARGA HORÁRIA:  (Nº DE HORAS POR SEMANA) 

TEORIA: 04 PRÁTICA: 00 LABORATÓRIO: 00 ORIENTAÇÃO: 00 ESTUDO: 00 

ATIVIDADE À DISTÂNCIA: 00 HORAS AULA EM SALA: 04 CRÉDITOS: 04 

 
HORÁRIO : 

Segunda-feira, das 19h00 às 23h00 

 
PROFESSOR (A)  RESPONSÁVEL                                            CONTATO: 

Ricardo Ojima ojima@nepo.unicamp.br 

 
 
EMENTA 

Perspectivas teórico-metodológicas de questões populacionais tais como: os novos padrões 
de fecundidade, mortalidade, migrações e 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 unidades domésticas. Com uma abordagem 
sociodemográfica, o curso enfatiza as dimensões macro e micro sociais das análises nos 
estudos de população. 

 
 
PROGRAMA 
O objetivo geral do curso é oferecer ao aluno subsídios para a compreensão dos principais 
aspectos dos estudos populacionais e da demografia. Para isso, serão abordados temas que 
vão desde as teorias populacionais clássicas, principais taxas e medidas até as teorias e 
discussões mais recentes no campo. Serão abordados temas relacionados à urbanização, 
meio ambiente, entre outros e suas relações com os aspectos demográficos. Assim, ao final 
do período, o aluno terá as ferramentas para ser mais que um mero usuário de indicadores 
sociais e terá condições de compreendê-los, calcula-los e interpreta-los. 
A avaliação do curso será baseada em listas de exercícios sobre os tópicos do curso, 
somado a um trabalho final. Os detalhes das listas de exercícios e do trabalho final serão 
discutidos com os alunos ao longo do curso. 
 



Tópicos centrais: 
•Conceitos fundamentais: introdução 
•Fontes de dados demográficos 
•Estrutura etária e análise demográfica 
•Fecundidade 
•Mortalidade 
•Mobilidade espacial 
•Questões demográficas contemporâneas 
 
 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO 
 Leituras dirigidas, fichamentos, listas de exercício e um trabalho final. 
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FORMAS DE AVALIAÇÃO 
Fichamentos, listas de exercícios e trabalho final. 
 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO A ALUNOS 

Poderão ser realizados agendamentos e solução de dúvidas via e-mail de lista de discussão 
(via internet a ser criado). 
 
 


