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CURRÍCULO  DO  CURSO

-Curso: GEOGRAFIA331
Currículo: 19921

Habilitação: Bacharelado e Licenciatura em Geografia 0

Curso reconhecido pelo Decreto Federal 46266 de 26/06/1959, publicado no Diário Oficial da União de 10/07/1959Documentação:
Decreto de Criação: 36658 de 24/12/1954 - Presidencia da Republica

     Formar profissionais devidamente habilitados a desenvolver atividades de ensino, de pesquisa e de aplicação técnica,
a partir de principios, métodos e técnicas da Ciência Geográfica. O curso tem duas habilitações: 
     LICENCIATURA, que habilita o Profissional para o magistério de 1º e 2º graus e  
     BACHARELADO, que Forma o Geógrafo para atuar em atividades de reconhecimentos, levantamentos, estudos e
pesquisas de carater físico-geográfico e geoeconomico e as realizações nos campos gerais e específicos da geografia.

Objetivo:

Bacharel e Licenciado em GeografiaTitulação:

GeografiaDiplomado em:

semestressemestres Máximo:Mínimo:Período de Conclusão do Curso: 146

H/A H/ACNE:UFSC: 22002880Carga Horária Obrigatória:
H/AOptativas Profissionais: 360

2511 Máximo:Mínimo:Número de aulas semanais:

Coordenador do Curso: Prof. Dr. Clécio Azevedo da Silva
Telefone: 37219256

(01) 1

Núcleo de Processamento de Dados Página:1Data: 01/12/2009
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CURRÍCULO  DO  CURSO

-Curso: GEOGRAFIA331
Currículo: 19921

Habilitação: Bacharelado e Licenciatura em Geografia 0

Fase 01 1

Pré-RequisitoEquivalentesAulasH/AtipoDisciplina Conjunto

O processo de formação do conhecimento geográfico, a partir das sociedades clássicas antigas. A estruturação da 'ciência geográfica' e o contexto histórico que embasaram
sua institucionalização. Características gerais do pensamento de 'geógrafos' que ajudaram a construir a 'ciência geográfica' - (Humboldt, Ritter, Ratzel, Kropotkin, Reclus, La
Blache, De Martone, P. George, Lacoste, M. Santos e outros). O pensamento geográfico brasileiro e o papel da AGB. Tendências atuais do pensamento geográfico mundial e
nacional.

Ob ouGCN1151472Introdução ao Pensamento GeográficoGCN5100
GCN5151

Estudo das contribuições, ao longo da História da Humanidade, que favoreceram o desenvolvimento da Astronomia. Aspectos sobre a origem, estrutura e constituição do
Universo e do Sistema Solar. Conhecimentos básicos sobre observação do céu.

Ob ouGCN1152472Fundamentos de Astronomia e GeodesiaGCN5101
GCN5152

Processos geradores de minerais e rochas tanto a nível interno da crosta como aqueles que se desenvolvem na interfácie crosta/biosfera/atmosfera.

Ob ouGCN1320472Geologia IGCN5102
GCN5320

Estudo dos povos de econômia agrícola e comercial. Da economia feudal a Revolução Comercial e a política mercantilista. A Revolução Industrial e economia contemporânea.
Os ciclos econômicos do Brasil. O café e a industrialização. Relações econômicas internacionais. Os desequilibrios regionais e o papel do Estado no financiamento ao
desenvolvimento.

Ob ehHST1142472História Econômica Geral e do BrasilHST5221
ouHST1220
ehHST5142

HST5220

Contexto histórico do surgimento da sociologia. A Sociologia como ciência. Evolução do Pensamento sociológico. Quadros teóricos referenciais para o estudo da sociedade:
noções básicas do materialismo histórico e do funcionalismo.

Ob ouCSO1128472Sociologia Geral BSPO5129
CSO5129

Núcleo de Processamento de Dados Página:2Data: 01/12/2009
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CURRÍCULO  DO  CURSO

-Curso: GEOGRAFIA331
Currículo: 19921

Habilitação: Bacharelado e Licenciatura em Geografia 0

Fase 02 2

Pré-RequisitoEquivalentesAulasH/AtipoDisciplina Conjunto

Fundamentos Filosóficos da produção do conhecimento geográfico. A questão da objetividade e da ideologia na produção científica. Tendências atuais do fazer geográfico.
Aspectos gerais de teorias e métodos aplicados pela Geografia.

Ob ouGCN1151472Teoria e Método da GeografiaGCN5200
GCN5151

Situar a Climatologia no contexto das ciências ambientais. Analisar os elementos e fatores do clima e suas interações.

Ob ouGCN1152472Climatologia IGCN5201
GCN5152

Síntese dos fenômenos geológicos ao longo do tempo mostrando o condicionamento da atual paisagem aos eventos do passado, retratando os conhecimentos e evolução
geológica no espaço brasileiro com destaque para Santa Catarina. Estudo dos princípios, características e fenômenos envolvidos na formação de recursos minerais e suas
consequências para as sociedades e nações.

Ob GCN5102ouGCN1321472Geologia IIGCN5202
GCN5321

Estudo dos fundamentos teóricos e práticos da Cartografia Geral, visando o conhecimento básico dos mapas e suas particularidades.

Ob ouGCN1210472Cartografia GeralGCN5203
GCN5210

Estudar as categorias políticas de população nos diferentes países. Dinâmica do crescimento demográfico, das estruturas e migrações. Distribuição da população e suas
relações com os fatos geográficos sociais e econômicos

Ob ouGCN1153472Geografia da PopulaçãoGCN5204
GCN5153

Fase 03 3

Pré-RequisitoEquivalentesAulasH/AtipoDisciplina Conjunto

A dinâmica da atmosfera e a diversidade climática no espaço geográfico, notadamente na América do Sul e no Brasil. As aplicações da climatologia em especial às atividades
agrícolas e o espaço urbano.

Ob GCN5201ouGCN1164472Climatologia IIGCN5301
GCN5164

Estudo dos fundamentos teóricos e práticos da Cartografia Temática, visando o conhecimento e aplicação de técnicas para confecção de mapas e diagramas usados em
Geografia.

Ob GCN5203ouGCN1211472Cartografia TemáticaGCN5303
GCN5211

Abordagens sobre a importância da agricultura no contexto da ciência geográfica. Formações econômico-sociais e agricultura mundial. Influência dos fatores físicos na
diversificação agropecuária. Questão agrária brasileira. Estado e políticas agrícolas no capitalismo monopolista e no capitalismo burocrático de Estado (socialismo).

Ob ouGCN1154472Geografia RuralGCN5304
GCN5154

Estudo das bacias oceânicas bem como das propriedades físicas e o dinamismo das águas oceânicas.

Ob GCN5202ouGCN1167472OceanografiaGCN5309
GCN5167

ObDisciplina Optativa I_______

Núcleo de Processamento de Dados Página:3Data: 01/12/2009
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CURRÍCULO  DO  CURSO

-Curso: GEOGRAFIA331
Currículo: 19921

Habilitação: Bacharelado e Licenciatura em Geografia 0

Fase 04 4

Pré-RequisitoEquivalentesAulasH/AtipoDisciplina Conjunto

Ob ehGCN5102ouGCN1165472Geomorfologia IGCN5402
GCN5201

ouGCN1185

GCN5185

Noções e fundamentos da aerofogrametria e fotointerpretação e suas aplicações.

Ob GCN5303ouGCN1214472Fotointerpretacao IGCN5403
GCN5214

Origem e trajetória do fenômino industrial. Peculiaridades na universalização das atividades industriais. Bases teóricas explicativas do desenvolvimento industrial na
organização do espaço atual. Elementos responsáveis pela estruturação do espaço industrial.

Ob ouGCN1171472Geografia IndustrialGCN5404
GCN5171

Identificar e analisar as áreas de distribuição dos seres vivos e interpretar os fatores ecológicos do meio em suas interrelações.

Ob GCN5301GCN1404472Biogeografia IGCN5405

Embasamento teórico sobre 'Organização do espaço'. Discussao dos conceitos e tipos de região, bem como o estudo dos processos de regionalização.

Ob GCN5200ouGCN1174472Teoria RegionalGCN5406
GCN5174

(02) 2

Disciplinas Optativas 104

Pré-RequisitoEquivalentesAulasH/AtipoDisciplina Conjunto

Correlação dos princípios da química inorgânica com a estrutura cristalina dos minerais através das propriedades geométricas, óticas e químicas e a caracterização dos
principais grupos minerais.

Op GCN7203590MineralogiaGCN5910

Seminário ou curso com programa previamente anunciado, abordando temas variados de interesse atual, referentes à Geografia Física. 

Op 472Tópicos Especiais em Geografia Física IIGCN7943

Seminário ou curso com programa previamente anunciado, abordando temas variados de interesse atual, referentes à Geologia. 

Op 472Tópicos Especiais em Geologia IIGCN7944

Seminário ou curso com programa previamente anunciado, abordando temas variados de interesse atual, referentes à Geografia Humana. 

Op 472Tópicos Especiais em Geografia Humana IIGCN7945

Tipo: Ob=Disciplina Obrigatória; Op=Disciplina Optativa; Es=Estágio; Ex=Extracurso. H/A=Hora AulaLegenda:
Equivalente: Disciplina equivalente; Conjunto: Disciplinas que devem ser cursadas em conjunto

Núcleo de Processamento de Dados Página:4Data: 01/12/2009
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CURRÍCULO  DO  CURSO

-Curso: GEOGRAFIA331
Currículo: 19921

Habilitação: Licenciatura em Geografia 3

     Formar profissionais devidamente habilitados a desenvolver atividades de ensino, de pesquisa e de aplicação técnica,
a partir de principios, métodos e técnicas da Ciência Geográfica. 
     LICENCIATURA, que habilita o Profissional para o magistério de 1º e 2º graus.                           

Objetivo:

Licenciado em GeografiaTitulação:

GeografiaDiplomado em:

semestressemestres Máximo:Mínimo:Período de Conclusão do Curso: 146

H/A H/ACNE:UFSC: 22002700Carga Horária Obrigatória:
H/AOptativas Profissionais: 216

2511 Máximo:Mínimo:Número de aulas semanais:

(02) 2

Disciplinas Optativas 104

Pré-RequisitoEquivalentesAulasH/AtipoDisciplina Conjunto

Correlação dos princípios da química inorgânica com a estrutura cristalina dos minerais através das propriedades geométricas, óticas e químicas e a caracterização dos
principais grupos minerais.

Op GCN7203590MineralogiaGCN5910

(03) 3

Núcleo de Processamento de Dados Página:5Data: 01/12/2009
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CURRÍCULO  DO  CURSO

-Curso: GEOGRAFIA331
Currículo: 19921

Habilitação: Licenciatura em Geografia 3

Fase 05 5

Pré-RequisitoEquivalentesAulasH/AtipoDisciplina Conjunto

Ob ehGCN5202ouGCN1166472Geomorfologia IIGCN5502
GCN5402

ouGCN1186

GCN5186

Estudo das cidades em sua estrutura espacial interna, bem como os sistemas urbanos e suas interrelações.

Ob GCN5406ouGCN1172472Geografia UrbanaGCN5504
GCN5172

Visão retrospectiva: das paisagens vegetais terrestres, sua produtividade, ação antrópica e o despertar da consciência ecológica.

Ob GCN5405GCN1406472Biogeografia IIGCN5505

Análise das macro regioes mundiais de acordo com os graus de desenvolvimento e os sistemas sócio-econômicos vigentes.

Ob ouGCN1175472Organização Macroregional do Espaço MundialGCN5506
GCN5175

Introdução à Psicologia como ciência: histórico, objetivo e métodos. Interações sociais no contexto educacional e o lugar do professor. Introdução ao estudo do
desenvolvimento e de aprendizagem - infância, adolescência, idade adulta. Contribuições da Psicologia na prática escolar cotidiana e na compreensão do fracasso escolar.
Prática como componente curricular.

Ob PSI5107472Psicologia Educacional: Desenvolvimento e
Aprendizagem (PCC 12 horas/aula)

PSI5137

Fase 06 6

Pré-RequisitoEquivalentesAulasH/AtipoDisciplina Conjunto

Análise do Sistema de transporte e das atividades de serviços referentes aos vários estágios da economia mundial.

Ob ouGCN1173472Geografia do Comercio e ServiçosGCN5604
GCN5173

Dar visão dos elementos teóricos para embasar as análises das organizações espaciais urbanas e regionais. Instrumentalizar tecnicamente a formação do aluno nas
proposições da organização espacial urbana e regional.

Ob ehGCN5406ehGCN1158472Planejamento Regional e UrbanoGCN5607
GCN5504

ouGCN1159

ehGCN5158

GCN5159

Análise das teorias e métodos de 'regionalização' aplicados ao espaço brasileiro. Estudo da organização regional e de espaços subregionais.

Ob ouGCN1177472Geografia do BrasilGCN5608
GCN5177

Evolução histórica e tendências atuais da Didática. A relação pedagógica no contexto do ensino. A organização do processo ensino-aprendizagem. Avaliação do processo
ensino-aprendizagem.

Ob ouMEN1129472Didática Geral CMEN5135
ouMEN1131

MEN5131

ObDisciplina Optativa I_______

Núcleo de Processamento de Dados Página:6Data: 01/12/2009
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CURRÍCULO  DO  CURSO

-Curso: GEOGRAFIA331
Currículo: 19921

Habilitação: Licenciatura em Geografia 3

Fase 07 7

Pré-RequisitoEquivalentesAulasH/AtipoDisciplina Conjunto

Conceito de estrutura e organização. O ensino de 1º grau: a obrigatoriedade e gratuidade, o currículo, a avaliação. O ensino de 2º grau: a profissionalização e a escola
acadêmica. A relação do ensino de 1º e 2º graus com Educação Pré-Escolar, Educação Especial, Integração na Rede Regular de Ensino. O Ensino Supletivo, A proposta
Curricular do Estado,Ensino Superior. O profissional da Educação. A ação do Estado em Educação: a questão de justiça social.

Ob EED1129472Estrutura e Funcionamento do Ensino de 1º e 2º
Graus I

EED5129

Discussão sobre a questão ambiental, sua interdisciplinaridade, o papel da sociedade e da Geografia. Análise de propostas teórico-metodológicas e desenvolvimento de
trabalho prático.

Ob ehGCN5403ouGCN1169472Analise AmbientalGCN5710
ehGCN5502
ehGCN5504

GCN5505
GCN5169

Estudo das condições gerais do espaço catarinense e do desenvolvimento da população, das cidades e da economia.

Ob ehGCN5502ouGCN1190472Geografia de Santa CatarinaGCN5711
ehGCN5505
ehGCN5604

GCN5608
GCN5190

Evolução do desempenho da ciência geográfica e de sua prática na escola. Abordagens metodológicas e seus pressupostos teóricos no Ensino. Aprendizagem de Geografia
na Escola de 1( e 2( Graus. Organização e sistematiização do ensino de Geografia, vinculação com o currículo escolar.

Ob MEN5135472Metodologia do Ensino de GeografiaMEN5190

ObDisciplina Optativa I_______

Fase 08 8

Pré-RequisitoEquivalentesAulasH/AtipoDisciplina Conjunto

Estágio Prático Docente nas Escolas de 1o. e 2o. graus.

Ob ehEED5129ouMEN137910180Pratica de Ensino de GeografiaMEN5398
ehGCN5100
ehGCN5506
ehGCN5607
ehGCN5710
ehGCN5711
ehMEN5190

PSI5137
MEN5379

Tipo: Ob=Disciplina Obrigatória; Op=Disciplina Optativa; Es=Estágio; Ex=Extracurso. H/A=Hora AulaLegenda:
Equivalente: Disciplina equivalente; Conjunto: Disciplinas que devem ser cursadas em conjunto

Núcleo de Processamento de Dados Página:7Data: 01/12/2009
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CURRÍCULO  DO  CURSO

-Curso: GEOGRAFIA331
Currículo: 19921

Habilitação: Bacharelado em Geografia 4

     Formar profissionais devidamente habilitados a desenvolver atividades de ensino, de pesquisa e de aplicação técnica,
a partir de principios, métodos e técnicas da Ciência Geográfica. 
     BACHARELADO, que Forma o Geógrafo para atuar em atividades de reconhecimentos, levantamentos, estudos e
pesquisas de carater físico-geográfico e geoeconomico e as realizações nos campos gerais e específicos da geografia.

Objetivo:

Bacharel em GeografiaTitulação:

GeografiaDiplomado em:

semestressemestres Máximo:Mínimo:Período de Conclusão do Curso: 146

H/A H/ACNE:UFSC: 22002880Carga Horária Obrigatória:
H/AOptativas Profissionais: 360

2511 Máximo:Mínimo:Número de aulas semanais:

(02) 2

Disciplinas Optativas 104

Pré-RequisitoEquivalentesAulasH/AtipoDisciplina Conjunto

Correlação dos princípios da química inorgânica com a estrutura cristalina dos minerais através das propriedades geométricas, óticas e químicas e a caracterização dos
principais grupos minerais.

Op GCN7203590MineralogiaGCN5910

(04) 4

Núcleo de Processamento de Dados Página:8Data: 01/12/2009
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CURRÍCULO  DO  CURSO

-Curso: GEOGRAFIA331
Currículo: 19921

Habilitação: Bacharelado em Geografia 4

Fase 05 5

Pré-RequisitoEquivalentesAulasH/AtipoDisciplina Conjunto

Ob ehGCN5202ouGCN1166472Geomorfologia IIGCN5502
GCN5402

ouGCN1186

GCN5186

Prática de fotointerpretação ligada aos temas geologia, geomorfologia, uso da terra e evolução urbana; prática de aerofotogrametria, compilação e mapeamento temático.

Ob ehGCN5202472Fotointerpretacao IIGCN5503
ehGCN5304
ehGCN5402

GCN5403

Estudo das cidades em sua estrutura espacial interna, bem como os sistemas urbanos e suas interrelações.

Ob GCN5406ouGCN1172472Geografia UrbanaGCN5504
GCN5172

Visão retrospectiva: das paisagens vegetais terrestres, sua produtividade, ação antrópica e o despertar da consciência ecológica.

Ob GCN5405GCN1406472Biogeografia IIGCN5505

Análise das macro regioes mundiais de acordo com os graus de desenvolvimento e os sistemas sócio-econômicos vigentes.

Ob ouGCN1175472Organização Macroregional do Espaço MundialGCN5506
GCN5175

Núcleo de Processamento de Dados Página:9Data: 01/12/2009
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CURRÍCULO  DO  CURSO

-Curso: GEOGRAFIA331
Currículo: 19921

Habilitação: Bacharelado em Geografia 4

Fase 06 6

Pré-RequisitoEquivalentesAulasH/AtipoDisciplina Conjunto

Análise do Sistema de transporte e das atividades de serviços referentes aos vários estágios da economia mundial.

Ob ouGCN1173472Geografia do Comercio e ServiçosGCN5604
GCN5173

Dar visão dos elementos teóricos para embasar as análises das organizações espaciais urbanas e regionais. Instrumentalizar tecnicamente a formação do aluno nas
proposições da organização espacial urbana e regional.

Ob ehGCN5406ehGCN1158472Planejamento Regional e UrbanoGCN5607
GCN5504

ouGCN1159

ehGCN5158

GCN5159

Análise das teorias e métodos de 'regionalização' aplicados ao espaço brasileiro. Estudo da organização regional e de espaços subregionais.

Ob ouGCN1177472Geografia do BrasilGCN5608
GCN5177

Reflexão acerca da temática para elaboração do TCC. Discussão de aspectos teóricos-metodológicos. Elaboração e encaminhamento do projeto para o TCC. Apresentação do
documento à Coordenação de Estágio.

Ob ehGCN5502472Trabalho de Conclusão de Curso (projeto) (TCC)GCN5712
ehGCN5504

GCN5505

ObDisciplina Optativa I_______

Fase 07 7

Pré-RequisitoEquivalentesAulasH/AtipoDisciplina Conjunto

Discussão sobre a questão ambiental, sua interdisciplinaridade, o papel da sociedade e da Geografia. Análise de propostas teórico-metodológicas e desenvolvimento de
trabalho prático.

Ob ehGCN5403ouGCN1169472Analise AmbientalGCN5710
ehGCN5502
ehGCN5504

GCN5505
GCN5169

Estudo das condições gerais do espaço catarinense e do desenvolvimento da população, das cidades e da economia.

Ob ehGCN5502ouGCN1190472Geografia de Santa CatarinaGCN5711
ehGCN5505
ehGCN5604

GCN5608
GCN5190

ObDisciplina Optativa I_______
_

Disciplina Optativa II
Disciplina Optativa III

Núcleo de Processamento de Dados Página:10Data: 01/12/2009
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CURRÍCULO  DO  CURSO

-Curso: GEOGRAFIA331
Currículo: 19921

Habilitação: Bacharelado em Geografia 4

Fase 08 8

Pré-RequisitoEquivalentesAulasH/AtipoDisciplina Conjunto

Execução da pesquisa planejada no TCC-Projeto. Elaboração da monografia. Apresentação e defesa do trabalho.

Ob ehGCN550320360Trabalho de Conclusão de Curso (monografia)
(TCC)

GCN5813

ehGCN5607

ehGCN5710

ehGCN5711

GCN5712

Aprendizagem Social, profissional ou cultural, através da participação do aluno nas atividades de trabalhoem Instituições Públicas ou Empresas Privadas,  em um projeto cuja
linha temática permita a sua avliação final para obtenção do grau de Bacharel  em Geografia,  observado o que estabelece o Regulamento de Estágio do Curso de Geografia.

Ob ehGCN5503GCN581420360Estagio de Conclusão de CursoGCN5816
ehGCN5607
ehGCN5710
ehGCN5711

GCN5712
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CURRÍCULO  DO  CURSO

-Curso: GEOGRAFIA331
Currículo: 19921

Habilitação: Bacharelado em Geografia 4

Disciplinas Optativas 104

Pré-RequisitoEquivalentesAulasH/AtipoDisciplina Conjunto
4

Op CSO5217354Estudos de Problemas CatarinensesANT5217

Introdução à Antropologia. Cultura e Sociedade. Processos Evolutivos. Manifestações Culturais. Cultura das minorias. Valores: a importância da tradição para mudança ou
transformação dos valores.

Op SPO5309472Antropologia Cultural BANT5309

Ciência Econômica: Objeto que caracteriza as teorias econômicas. A escola clássica: objeto e método. A escola marxista: objeto e método. A escola neoclássica: objeto e
método; equilíbrio parcial e geral. Valor de preço nas teorias econômicas. Análise Keynesiana: o princípio da demanda efetiva. O excedente econômico e a repartição da renda.
O capitalismo hoje. A questão do socialismo. Questões de economia brasileira. Tópicos especiais de economia.

Op 472Introdução a EconomiaCNM5106

Op 472Formação Econômica do Brasil ICNM5117

O modelo primário-exportador; a industrialização por substituição de importação; a economia internacionalizada; a crise do nacional-populismo no início dos anos 60; as
reformas pós 1964 e o `milagre econômico`; o projeto Brasil potência; a crise dos anos 80; a economia brasileira nos anos 90 e sua inserção no cenário mundial.

Op 472Economia BrasileiraCNM5349

Ecologia e Meio Ambiente - A crise ambiental - O movimento ecológico - Ecodesenvolvimento e desenvolvimento sustentável - Direito Ambiental - Conceito - Fontes - Princípios
- Campos de Avaliação - O Direito e os recursos ambientais - Direito Ambiental Brasileiro - Direito Ambiental Comparado - As conferência internacionais sobre meio ambiente e
ecologia - O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente - Princípios legais supranacionais para a proteção ambiental e o desenvolvimento sustentável.

Op DIR5986236Direito AmbientalDIR5555

Estrutura, funcionamento e dinâmica de ecossistemas. Efeito da ação antrópica sobre os ecossistemas. Legislação e Conservação dos recursos naturais.

Op BLG5303354Conservação dos Recursos NaturaisECZ5102

Conceitos. Correntes filosóficas e suas implicações pedagógicas. Tendências pedagógicas. Elementos históricos da educação. As diversas dimensões/aspectos da educação.
Educação, Ciência, Tecnologia e Trabalho.

Op 354Fundamentos da EducaçãoEED5101

Conhecimento ordinário e conhecimento científico. Ciência formal e ciência empírica. A linguagem científica. O método científico: formulação, hipóteses, leis e teorias. Tipos de
explicações científicas. Ciências e ideologia. As aplicações funcionais. Mecanismo e organicismo.

Op 354Filosofia da CiênciaFIL5135

O fenômeno educacional como objeto de reflexão filosófica. Concepções antropológico-filosóficas a respeito do homem: idealismo, materialismo (marxismo) e existencialismo.
Temas fundamentais da filosofia da educação. Ideologia e Educação.

Op 472Introdução a Filosofia da EducaçãoFIL5301

A educação como objeto da reflexão filosófica. Clássicos da Filosofia da Educação.

Op 472Filosofia da EducaçãoFIL5307

Aplicação da teoria geográfica a estudos no campo da Geografia Humana.

Op 472Técnicas e Pratica de Geografia HumanaGCN5156

Bases, definições, conceitos e objetivos. Antagonismos  políticos e Geopolítica. Geopolítica e História imediata. Segurança, Desenvolvimento e dependência. Geopolítica dos
espaços Latino-Americanos e Africanos. Posicionamento Geopolítico do Brasil ao fim do século.

Op 236Geopolítica do BrasilGCN5160

Caracterização da abordagem sistêmica e sua aplicação à Geografia. 

Op 236Teoria Geográfica de SistemasGCN5162

Estudo da organização de espaço segundo os sistemas econômicos, enfatizando modos de produção, divisão social do trabalho, divisão territorial do trabalho e as teorias
correspondentes.

Op 472Organização Geral do EspaçoGCN5170
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CURRÍCULO  DO  CURSO

-Curso: GEOGRAFIA331
Currículo: 19921

Habilitação: Bacharelado em Geografia 4

Estudo da posição da América Latina no mundo contemporâneo, a importância do quadro potencial e as etapas de organização do espaço. Análise da diversidade regional e
interpretação da integração continental.

Op 472Geografia Regional IIIGCN5189

Relações entre religião e geografia. A questão da fé e da razão. Características e distribuição das principais religiões mundiais. Manifestações do sagrado na produção e
organização do espaço geográfico. A religião como fenômeno social e cultural. A percepção espacial e o simbolismo.

Op 472Geografia da ReligiãoGCN5205

Aplicação de Técnicas de regionalização através de trabalhos práticos.

Op 472Analise RegionalGCN5215

Aplicação da legislação pertinente e dos conhecimentos próprios ligados ao meio ambiente, na análise de situações concretas e de interesse atual.

Op 472Legislação e Meio AmbienteGCN5220

Os levantamentos geodésicos e topográficos voltados aos estudos geográficos: base teórica, estudo dos métodos, equipamentos e procedimentos para os trabalhos de campo
e gabinete.

Op GCN5303472Geodesia e Topografia Aplicados a GeografiaGCN5305

Estudo do papel e importância dos Recursos Naturais na Economia do Estado de Santa Catarina.

Op 472Geografia dos Recursos Naturais de Santa
Catarina

GCN5410

Apresenta os conceitos fundamentais da sedimentologia; noções do ciclo exógeno de formação dos sedimentos e rochas sedimentares; caracterização das bacias
sedimentares; propriedades texturais, morfoscópicas e mineralógicas dos sedimentos; classificação dos sedimentos e estruturas sedimentares primárias e químicas; fácies
sedimentares de diversos ambientes deposicionais e aplicabilidade dos sedimentos associados aos recursos minerais.

Op ehGCN5102472Sedimentação Costeira e MarinhaGCN5420
GCN5202

Estudo das formas de relevo e dos mecanismos de transferência de energia  para a Zona Costeira, por influência direta e indireta dos processos marinhos, continentais e
atmosféricos.

Op ehGCN5309472Geomorfologia CosteiraGCN5421
GCN5402

Apresenta e analisa os modelos de gerenciamento das zonas costeiras e fomenta a discussão sobre a questão da disponibilidade de recursos naturais de usos múltiplos que a
Zona Costeira oferece, o uso que o homem faz desses recursos e dos espaços costeiros; os conflitos de uso gerados, bem como, as formas de planejar e gerenciar os usos e
conflitos.

Op 472Gerenciamento e Manejo de Geossistemas
Costeiros

GCN5422

As bacias fluviais como sistema de drenagem e as interrelações com o substrato rocha/ solo/ sedimentos, o   relevo, a vegetação e a ocupação antrópica, no espaço brasileiro
e particularmente no catarinense.

Op GCN5502472Bacias FluviaisGCN5510

As águas como recursos essenciais à vida e ao desenvlovimento humano, suas características, distribuição e disponibilidade - questões de planejamento e lesgilação.

Op GCN5301472Recursos Hídricos em GeografiaGCN5511

Recursos não renováveis: conceitos de minério, jazida, reservas. Política e legislação mineral do Brasil. O mapa metalogenético do Brasil. Minérios metálicos, ferrosos e não
ferrosos, não metálicos, combustíveis.

Op 472Recursos MineraisGCN5512
4

Características históricas e tendências atuais do Turismo. O 'Espaço Geográfico' e a produção (criação) do 'Espaço Turístico'. Condicionantes e atratividades geográficas para
o Turismo. Turismo e economia: organização, empreendimentos e impactos sócio-espaciais. Turismo e a questão ambiental. Análise Regional: Santa Catarina e Florianópolis
no contexto das atividades turísticas.

Op ehGCN5502472Fundamentos Geográficos para o TurismoGCN5615
ehGCN5504

GCN5506
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CURRÍCULO  DO  CURSO

-Curso: GEOGRAFIA331
Currículo: 19921

Habilitação: Bacharelado em Geografia 4

Análise comparativa do processo de construção do espaço urbano sob diferentes culturas e políticas e legislação urbanas, levando em consideração o quadro geográfico local.
Inclui, ainda, a prática e o estudo teórico/conceitual da disciplina em um diferente ambiente, com a participação de docentes de outras instituições.

Op ehGCN5503472Estudos Comparativos em Geografia UrbanaGCN5620
ehGCN5504

GCN5607

Estudo da morfologia do solo, seus fatores de formação e processos de desenvolvimento. Discussão de classificacão do solo.

Op GCN5502472Geografia do SoloGCN5720

Aprendizagem Social, profissional ou cultural, através da participação do aluno nas atividades de trabalhoem Instituições Públicas ou Empresas Privadas, compatíveis com a
formação acadêmico-profissional do Bacharelado ou Licenciatura em Geografia, observado o que estabelece o Regulamento de Estágio do Curso de Geografia.

Op ehGCN520210180Estagio FacultativoGCN5815
ehGCN5304

GCN5309

Estudo da alteração ecológica  das cidades em função da interferência humana.

Op 472Geografia Ecológica do Meio UrbanoGCN5906

Conceitos básicos e históricos. Tafonomia: agentes e processos de fossilização. Técnicas e métodos de estudo. Sistemática paleontológica. Paleografia e biologia do
Pré-Cambriano e Fanerozóico. Paleontoligia brasileira.

Op ehGCN5202354PaleontologiaGCN5919
GCN5405

A economia da  alimentação na formação sócio-espacial. A geopolítica da alimentação no sistema capitalista. O comércio agrícola e o abastecimento alimentar. Segurança
alimentar nas escalas nacional, regional e local.

Op 472Geografia da AlimentaçãoGCN5949
4

Propiciar ao estudante um referencial técnico-científico adequado no sentido de elaborar reconhecimentos, levantamentos, estudos e pesquisas de caráter geral e especial da
Geografia.

Op 472Metodologia e Técnicas de Pesquisa em GeografiaGCN5956

O instrumental analítico-quantitativo e a informática, aplicados no tratamento, análise e interpretação de informações geográficas.

Op 472Os Métodos Quantitativos e a Informática
Aplicados a Geografia

GCN5957

As técnicas de geoprocessamento aplicadas no tratamento de informações geográficas, em meio informatizado.

Op GCN5403472Introdução ao GeoprocessamentoGCN5958

Fundamentação de sensoriamento remoto e de sistemas de sensoriamento remoto, incluindo os principais sistemas atuais e métodos de extrair informações, assim como a
utilização prática de alguns produtos do sensoriamento remoto.

Op 472Sensoriamento RemotoGCN5959

Examinar os aspectos políticos e propor os aspectos jurídicos e urbanísticos do ordenamento espacial urbano, discutidos e desenvolvidos experimentalmente pelos alunos.

Op GCN5607472Plano de Ordenamento Territorial e UrbanoGCN5960

Análise da atuação do homem nos ecossistemas naturais e educação mesológica.

Op GCN5904472Ecodesenvolvimento e Educação MesológicaGCN5962

Análise da situação e das possibilidades econômicas do espaço geográfico brasileiro.

Op GCN5179472Geografia Econômica do BrasilGCN5963
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CURRÍCULO  DO  CURSO

-Curso: GEOGRAFIA331
Currículo: 19921

Habilitação: Bacharelado em Geografia 4

Esta disciplina visa o treinamento de estudantes em atividades de campo relacionadas ao mapeamento dos elementos básicos da geodinâmica externa, de modo a servir como
introdução a estudos detalhados em Geomorfologia, Pedologia e Geologia.20

Op ehGCN5405GCN59616108Pratica de Campo em Mapeamento Geológico e
Geomorfologico

GCN5964

ehGCN5502

GCN5503

A cartografia e sua importância no ensino de Geografia. Noções sobre espaço e sua representação. Produção de mapas didáticos e outros modelos cartográficos auxiliares no
ensino de Geografia. Leitura e interpretação de mapas. A documentação cartográfica: uso, organização e arquivamento.

Op 472Cartografia Aplicada ao Ensino da GeografiaGCN5965

Conhecer as formas de abordagem da produção agrícola familiar, analisando enfoques teóricos que explicam seu funcionamento e estratégias de desenvolvimento, processos
e dinâmicas territorial no período contemporâneo.

Op 472Agricultura Familiar e Desenvolvimento TerritorialGCN5966

Participação em Programas de Intercâmbio Acadêmico -decorrente de convênio assinado com Instituições de Ensino Superior, Agências de Fomento, Centros de Pesquisas e
instituições semelhantes- visando a realização de atividades acadêmicas como cursos, estágios e pesquisas orientadas ao aprimoramento da formação do aluno, devidamente
aprovadas pelo Colegiado do Curso.

OpPrograma de Intercâmbio IGCN5971

Continuidade do Programa de Intercâmbio I.

Op GCN5971Programa de Intercâmbio IIGCN5972
4

Ideologia/ Pensamento Econômico/ Condicionamento Histórico. Revolução comercial/ liberalismo econômico/ mercantilismo. Escola clássica: Smith, Malthus, Ricardo e Say.
Condicionamentos históricos e ideológicos. Reações. Escola néo-clássica: de Jevons a Marshall e sua preocupação atual. Socialistas utópicos. Marxismo: formação e estrutura
da obra de Marx. Teorias do imperialismo: Rosa Luxemburgo, Lenin, Hilferding. Visão de Keynes e dos Keynesianos.

Op 472História do Pensamento EconômicoHST5122

-

Op 472História da Educação IHST5180

Probabilidade. Estatística descritiva. Amostragem. Estimacão de parâmetros e testes de hipóteses. Testes não-paramétricos. Correlações.

Op 590Estatística Aplicada às Ciências SociaisINE5112

Introdução ao desenvolvimento das estratégias de leitura e estudo de estruturas básicas da língua inglesa, tendo como objetivo a compreensão de textos preferencialmente
autênticos, gerais e específicos da área.

Op 472Inglês Instrumental I-BLLE5105

Acesso à compreensão de textos autênticos - de nível elementar e médio - através das técnicas do Francês Instrumental.

Op 472Francês Instrumental I-BLLE5205

Compreensão e interpretação de textos de natureza geral e acadêmica. Estudo comparativo das estruturas linguísticas do espanhol e do português. Desenvolvimento de
estratégias básicas de abordagem textual.

Op 472Espanhol Instrumental I-BLLE5305

Estruturação frasal. Estrutura da Redação: Redação Técnica: características e normas. Técnicas de anotação. Redação criativa.

Op 472Teoria e Pratica de RedaçãoLLV5150

Análise da sociologia como ciência, em suas relações históricas e teóricas com a educação, salientando as contribuições sociológicas de Émile Durkheim, Karl Marx e Karl
Mannheim.

Op CSO5134354Sociologia da Educação ISPO5134

horas/aula)Situação Sócio-Político econômica do país. Teorias Políticas, econômicas e sociais contemporâneas.

Op CSO5141472Aspectos Sociais, Políticos, Econômicos do Brasil
Contemporâneo

SPO5141
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CURRÍCULO  DO  CURSO

-Curso: GEOGRAFIA331
Currículo: 19921

Habilitação: Bacharelado em Geografia 4

Visão geral de Santa Catarina. Formação do Povo. Recursos Produtivos. As atividades de Produção.    Elementos de Sustentação. As Instituições.

Op CSO5217354Estudos de Problemas CatarinensesSPO5217

 Disciplinas optativas - carga horária mínima 216 h/a - (Licenciatura), 360 h/a - (Bacharelado) . Além das disciplinas sugeridas
como optativas, o aluno pode cursar quaisquer outras disciplinas oferecidas aos cursos de graduação da UFSC, observados os
pré-requisitos. O aluno do curso de Geografia Bacharelado, deve optar por uma entre as disciplinas GCN 5813 - Trabalho de
Conclusão de CFurso (monografia) - 360 h/a e GCN5816 - Estágio Conclusão de Curso, para efeito de integralização
curricular. É facultado ao aluno do curso o cumprimento das duas disciplinas (port.077/preg/97). Fica dispensado do
cumprimento da disciplina GCN5813 e ou GCN5816, o aluno do Curso de Geografia Bacharelado , que cursou com
aproveitamento até 97.1, inclusive, a disciplina GCN5812(Port.077/preg/99 de 22/05/97). Revogar os efeitos da portaria nº
077/preg/99, de 22 de maio de 1997, para o curso de Graduação em Geografia - habilitação Licenciatura(Port. nº188/preg/99).

Observações:

Tipo: Ob=Disciplina Obrigatória; Op=Disciplina Optativa; Es=Estágio; Ex=Extracurso. H/A=Hora AulaLegenda:
Equivalente: Disciplina equivalente; Conjunto: Disciplinas que devem ser cursadas em conjunto
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