
CRONOGRAMA GEOGRAFIA

CURSO  DE  EXERCÍCIOS  INTEGRADOSext�sivo

A disposição dos blocos temáticos será dada da seguinte forma, com base nos itens do edital:

Módulo 1

Bloco Temático 1 – 02/08/21:  História da Geografia:
1.1 Expansão colonial e pensamento geográfico.
1.2 A Geografia moderna e a questão nacional na Europa.
1.3 As principais correntes metodológicas da Geografia.

Bloco Temático 2 - 15/08/21: A Geografia da População I
2.1 Distribuição espacial da população no Brasil e no mundo.
2.2 Os grandes movimentos migratórios internacionais e intranacionais.
2.3 Dinâmica populacional e indicadores da qualidade de vida das populações.

Bloco Temático 3 - 15/09/21: Geografia Econômica I
3.1 Globalização e divisão internacional do trabalho.
3.2 Formação e estrutura dos blocos econômicos internacionais.
3.3 Energia, logística e re-ordenamento territorial pós-fordista
3.4 Disparidades regionais e planejamento no Brasil

Bloco Temático 4 - 15/10/21: Geografia Agrária
4.1 Distribuição geográfica da agricultura e pecuária mundiais.
4.2 Estruturação e funcionamento do agronegócio no Brasil e no mundo.
4.3 Estrutura fundiária, uso da terra e relações de produção no campo brasileiro.

Bloco Temático 5 - 15/11/21: Geografia Urbana.
5.1 Processo de urbanização e formação de redes de cidades.
5.2 Conurbação, metropolização e cidades-mundiais.
5.3 Dinâmica intraurbana das metrópoles Brasileiras.
5.4 O papel das cidades médias na modernização do Brasil.

Bloco Temático 6 - 15/12/21: Geografia Política.
6.1 Teorias geopolíticas e poder mundial.
6.2 Temas clássicos da Geografia Política: as fronteiras e as formas de apropriação política 
do espaço.
6.3 Relações Estado e território. 
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Módulo 2

Bloco Temático 7 – 15/01/22: Geografia e gestão ambiental.
7.1 O meio ambiente nas relações internacionais: avanços conceituais e institucionais.
7.2 Macro divisão natural do espaço brasileiro: biomas, domínios e ecossistemas.
7.3 Política e gestão ambiental no Brasil.

Bloco Temático 8 – 15/02/22: A Geografia da População II
2.1 Distribuição espacial da população no Brasil e no mundo.
2.2 Os grandes movimentos migratórios internacionais e intranacionais.
2.3 Dinâmica populacional e indicadores da qualidade de vida das populações

Bloco Temático 9 – 15/03/22: Geografia Econômica II
3.1 Globalização e divisão internacional do trabalho.
3.2 Formação e estrutura dos blocos econômicos internacionais.
3.3 Energia, logística e re-ordenamento territorial pós-fordista
3.4 Disparidades regionais e planejamento no Brasil

Bloco Temático 10 – 15/04/22: Geografia Agrária II
4.1 Distribuição geográfica da agricultura e pecuária mundiais.
4.2 Estruturação e funcionamento do agronegócio no Brasil e no mundo.
4.3 Estrutura fundiária, uso da terra e relações de produção no campo brasileiro.

Bloco Temático 11 – 15/05/22: Geografia Urbana II
5.1 Processo de urbanização e formação de redes de cidades.
5.2 Conurbação, metropolização e cidades-mundiais.
5.3 Dinâmica intraurbana das metrópoles Brasileiras.
5.4 O papel das cidades médias na modernização do Brasil. 

Bloco Temático 12 – 15/06/22: Geografia e gestão ambiental II
7.1 O meio ambiente nas relações internacionais: avanços conceituais e institucionais.
7.2 Macro divisão natural do espaço brasileiro: biomas, domínios e ecossistemas.
7.3 Política e gestão ambiental no Brasil.


