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RESOLUÇÃO CEPE/CA N0 074/2022

Reformula o Projeto Pedagógico do Curso de
Geografia - Bacharelado, a ser implantado a
partir do ano letivo de 2023.

CONSIDERANDO a Lei n° 9394/96 - Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional;

CONSIDERANDO a Resolução CNE/CES 14,
de 13 de março de 2002, que estabelece as Diretrizes Curriculares para os cursos
de Geografia;

CONSIDERANDO a Resolução CNE/CP n0 2,
de 15 de junho de 2012, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Educação Ambiental;

CONSIDERANDO a Lei Estadual n° 17.505, de
11 de janeiro de 2013, que institui a Política Estadual de Educação Ambienta! e o
Sistema de Educação Ambiental e adota outras providências;

CONSIDERANDO a Resolução do Conselho
Nacional de Educação CNE/CP n° 1, de 30 de maio de 2012, que estabelece
Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos;

CONSIDERANDO o Parecer do Conselho
Estadual de Educação CEE/CES n° 23/11, sobre inclusão da Língua Brasileira de
Sinais - Libras, como disciplina nos projetos pedagógicos dos cursos de
licenciatura, bacharelado, tecnologia e sequenciais de formação específica, em
cumprimento ao artigo 3°, do Decreto Federal n° 5.626, de 22 de dezembro de
2005, que regulamenta a Lei Federal n° 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe
sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras;

CONSIDERANDO a Resolução CEPE n°
56/2015, que Institui a oferta de Libras - Língua Brasileira de Sinais como disciplina
especial, para os estudantes dos Curses de Graduação, bacharelado, da
Universidade Estadual de Londrina;

CONSIDERANDO a Resolução do Conselho
Nacional de Educação CNE/CP n° 1, de 17de junho de 2004, que institui Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Etnico-Raciais e para o
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana;

CONSIDERANDO a Deliberação do Conselho
Estadual de Educação n° 04/10, que dá nova redação ao artigo 2° da Deliberação
CEE/PR n° 04/06, que estabelece normas para a Educação das Relações Etnico-
Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana;

CONSIDERANDO a Resolução CNE/CES n0 2,
de 18 de junho de 2007, que dispõe sobre carga horária mínima e procedimeqjtos
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relatives à integralização e duração dos Cursos de Graduação, bacharelados, na
modalidade presencial;

CONSIDERANDO a Lei 131 46, de 6 de julho de
2015, que Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto
da Pessoa com Deficiência);

CONSIDERANDO a Resolução CEPE n^
39/2021, que regulamenta a Creditação Curricular da Extensão na Universidade
Estadual de Londrina;

CONSIDERANDO a Resolução CEPE n0
71/2021, que estabelece diretrizes dos sistemas académicos e diretrizes para
criação, reformulação e adequação de Projetos Pedagógicos de Cursos de
Graduação na Universidade Estadual de Londrina;

CONSIDERANDO o disposto no Regimento
Geral da UEL;

CONSIDERANDO que cada Curso de
Graduação tem um currículo organizado de acordo com a legislação em vigor,
devendo ser cumprido integralmente pelo estudante, a fim de que possa qualificar-
se para a obtenção de um grau académico;

CONSIDERANDO os pronunciamentos contidos
no e-Protocolo n° 19.258.362-4, de 21/07/2022;

OS CONSELHOS DE ENSINO, PESQUISA E
EXTENSÃO E DE ADMINISTRAÇÃO aprovaram e eu, Reitora, sanciono a seguinte
Resolução:

Art. 1° Fica aprovado o Projeto Pedagógico do Curso de Geografia - Bacharelado
anexo, a vigorar a partir do ano letivo de 2023.

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 24 de agosto de 2022.
/)

Profa. Dra. Ma lina Gimenez Favaro
Reitora
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PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE GEOGRAFIA -
BACHARELADO

1. APRESENTAÇÃO
1.1 Dados de Identificação do curso

a) Nome do curso
Geografia - Bacharelado

b) Centro de Estudo
Centra de Ciências Exatas

c) Departamento(s) proponente(s) do Curso
Geociências

d) Departamento(3) envolvido(s) no curso (que oferecem atividades académicas)
Estatística, História e Matemática

e) Titulação/Grau conferido após colação de grau.
Bacharel em Geografia

f) Turno de oferta (MatutinoA/espertino/Noturno)
Matutino

g) Número de vagas por turno
40

h) Número de vagas inicial total (considerando todos os turnos de oferta, se houver)
40

i) Tempo mínimo e máximo para integralização
Mínimo de 4 anos e Máximo de 8 anos

j) Carga Horária total
3.080 horas

k) Sistema Académico (Resolução CEPE no. 71/21)
Matrícula por atividade académica

I) Ano/semestre de início de funcionamento (da reformulação)
2023/1

m) Atos normativos (Resolução de criação, atos legais de autorização, reconhecimento e de
renovação de reconhecimento)
A última renovação do reconhecimento do curso de Bacharelado em Geografia

se deu 05/10/2016 e foi oficializada pelo Decreto Estadual n.° 5217/16, baseado no

parecer n.° 70/2016 da Câmara de Educação Superior (CÊS) que integra o Conselho

Estadual de Educação (CEE). Além desses decretos e parecer, que permitem inferir um

pouco da história do curso, há um conjunto de legislações federais e estaduais que

estabelecem as diretrizes e parâmetros nos quais se assenta este Projeto Pedagógico

de Curso (PPC).

EL.
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A atuação profissional do Geógrafo é regulamentada pela Lei n.° 6.664, de
26.06.79, Decreto n.° 85.138/80 e Lei n.0 7.399, de 04/041985. No tocante a estrutura

curricular, destacam-se os pareceres n.0 492 de 4/7/2001 e n.° 1363 de 12/12/2001

elaborados pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) e de sua Câmara de Ensino

Superior (CÊS) que discute as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de
Geografia, do qual resultou a Resolução n.° 14 de 13/3/2002, elaborada pêlos mesmos

órgãos, e que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para cursos de
Geografia.

Há ainda a Resolução CNE/CES n.° 02 de 18/07/2007 que define a carga horária

minima dos cursos de bacharelado (2.400h). Constituem também bases normativas do
presente PPC do curso de Bacharelado em Geografia da UEL, A Lei Federal n.° 9394/96

conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), a Resolução n.° 01 de

30/05/2012 do CNE, que trata das Diretrizes Nacionais para Educação em Direitos

Humanos, a Deliberação n.° 04/13 do Conselho Estadual de Educação do Paraná,
aprovada em 12/11/2013, que trata das normas estaduais para Educação Ambiental no
Sistema Estadual de Ensino. A regulamentação da Creditação Curricular das Atividades

Extensionistas por meio da Resolução CEPE/CA n0 039/2021. O Parecer CEE/CES n0
70/2021 que trata da Área Básica de Ingresso, para cursos que ofertam as modalidades
de Licenciatura e de Bacharelado.

Este PPC foi aprovado em reunião de colegiada do curso de Geografia no dia

07/02/2022; no conselho de departamento de Geociências no dia 07/02/2022; no

conselho de centro do Centro de Ciências Exatas no dia 10/02/2022.

1.2 Histórico do Curso de Graduação
O curso de Bacharelado em Geografia, da DEL, está alocado no Centro de

Ciências Exatas (CCE), da Universidade Estadual de Londrina (UEL). O curso de

Geografia está estruturado no sistema de matrícula por atividade. Anualmente, o curso

de Geografia ofertará 40 vagas para ingresso de novos estudantes para o turno matutino.
O Curso de Geografia, em Londrina, teve início em março de 1958 na então

Faculdade de Filosofia Ciências e Letras, sendo o segundo curso de Geografia do
Estado do Parana e o primeiro no interior do Estado. Em 1972, foi incorporado à
Universidade Estadual de Londrina, quando da sua instalação, funcionando

regularmente até 1975, quando teve interrompida a realização do vestibular de ingresso,
devido à pouca procura para o curso, consequência da implantação da Lei 5692/71, que

regulamentou o ensino de Geografia, História, Educação Moral e Cívica, Estudos dos
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Problemas Brasileiros (EPB) e Organização Social e Política do Brasil (OSPB), reunidas

em uma única área intitulada "Estudos Sociais" descaracterizando e empobrecendo a

formação dos professores de Geografia e o conhecimento das duas primeiras

disciplinas, com a implantação da chamada Licenciatura Curta. Esta Lei foi promulgada

no contexto da ditadura militar, gerando uma formação deficitária que impactou o ensino

superior, como no Ensino Fundamental e Médio, pois em três anos de licenciatura o

professor estava habilitado para ministrar quatro disciplinas diferentes. Tal tipo de

formação só foi interrompida ao final do regime de exceção quando as faculdades de

todo o Brasil e criaram os departamentos de História e Geografia, eliminando

completamente as disciplinas cívicas, que interessavam a manutenção do Regime. Na

DEL tal mudança ocorreu no primeiro semestre de 1980, tendo o curso reiniciado suas

atividades no segundo semestre deste ano com a realização do vestibular de ingresso.

O presente Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Geografia,

apresenta a estrutura básica do curso, contemplando informações que abarcam desde

sua contextualização nacional, regional e local e o atendimento às demandas sociais

nessas três escalas, até questões relativas à sua gestão académica e a auto avaliação

do curso, sendo que desde esse período o curso teve ingresso único para as duas

habilitações, ou seja o aluno que prestava o vestibular para Geografia, ao concluir uma

habilitação, poderia retornar para fazer a segunda habilitação sem necessidade de

prestar um novo vestibular. Esse processo de entrada era chamado de Área Básica de

Ingresso (ABI), sendo que este não compõe mais o atual projeto do curso de Geografia

Bacharelado, devido ao parecer 70/2021 do Conselho Estadual de Educação (CEE),

encaminhado no dia 14/07/2021.

Desde então, o curso de Bacharelado em Geografia vem funcionando

regularmente e sua última renovação se deu por meio da Portaria SETI n° 097, de

07/05/2020.

1.3 Contextual izações Nacional e Regional
A organização de paisagens, a constituição de lugares e a definição de territórios

há tempos são motivos de preocupação de mulheres e de homens. A questão é relevante

e oferece a consideração de que saberes geográficos formam a dimensão espacial da

existência humana. Ao longo da história, as sociedades e civilizações humanas

necessariamente ocuparam alguma área da superfície da Terra, cujos recursos

permitiram seu assentamento e permanência e, em permanente diálogo com essa base

material e objetiva, desenvolveram relações sociais, cultura, enfim o universo humano.

Muito do que somos e do que fazemos como sociedade é, inexoravelmente, produto/
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condição do espaço que continuamente produzimos, alterando e transformando a

natureza por meio do trabalho social.

A importância da oferta e da existência do curso de Geografia a partir da realidade
nacional

O imenso território brasileiro abriga intrincada diversidade cultural, social e étnica

assim como um dos maiores graus de biodiversidade do Planeta. Compreender e atuar

sobre a complexidade que se desdobra desse conjunto de diversidades e de suas inter-

relações em escala global, nacional, regional e local, foi e ainda, é o grande desafio para

a Geografia brasileira nesse início de século XXI. Esse desafio exige dos profissionais

brasileiros ligados à Geografia vivenciar, compreender e intervir sobre diferentes

expressões do espaço geográfico (territórios, regiões, paisagens, habitats etc.) e,

portanto, sólida formação teórica e prática. O curso de Geografia da Universidade

Estadual de Londrina (UEL) tem como objetivo:

A formação de profissional que seja capaz de, com base nos
fundamentos filosóficos, teóricos e metodológicos da Geografia,
compreender os elementos e processos concernentes ao espaço
socialmente produzido, tanto nos aspectos relativos ao meio natural
como ao meio construído. (BRASIUMEC, Resolução 492/2001 - DCN
Geografia)

Dessa forma, o curso de Geografia visa contribuir com a construção de uma

nação democrática, menos desigual, socialmente justa e com qualidade ambiental.

A importância da oferta e da existência do curso de Geografia a partir da realidade
regional e local e das necessidades e demandas da região

Atualmente, Londrina e Maringá são os poios económicos e demográficos da

região geográfica intermediária Norte Central Paranaense1, que reúne 79 municípios

com realidades económica e social diversificada, ainda que predomine, como atividade

económica regional, a agricultura temporária, produtora de grãos para exportação. Além

de poios regionais, Londrina e Maringá são núcleos de suas respectivas Regiões

Metropolitanas e compartilham com elas um cotidiano urbano de intensas relações

espaciais (Figura 01).

1 Com população de 2.026.015 habitantes (IBGE, 2009), a Mesorregião Norte Central situa-se em
sua maior porção no Terceiro Planalto Paranaense, abrange uma área de 24.553 Km2 que
corresponde a cerca de 12,28 % do território estadual, é constituída por 79 municípios. Disponível
em <www.cidadão.pr.gov.br/modules/conteudo/ conteúdo.php?conteudo=252> Acesso
29/08/2016.
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Figura 01 - Paraná, Localização da Região Geográfica Intermediária Norte Central
Paranaense e Regiões Metropolitanas de Londrina e Maringá, 2016.
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O município de Londrina ocupa uma área de 1.650,809 km2, cerca de 1 % da área

total do Estado do Parana2, e sua densidade demográfica é de 308,63 hab./km2 e, em

2017, a população absoluta é de 558.439 habitantes, segundo estimativa do IBGE,

sendo 97,4% da população residente na zona urbana. Sua população é diversificada em

termos étnicos. Há descendentes de imigrantes europeus, negros, japoneses, entre

outros. Vivem no município cerca de 2.000 indígenas do grupo Kaingáng, distribuídos

em 04 aldeias.

Londrina apresenta um bom resultado no índice da FIRJAN de Desenvolvimento

Municipal, que em 2013 atingiu o patamar de 0,8411. Este índice busca medir e

comparar o desenvolvimento dos municípios brasileiros, baseados em alguns

indicadores: emprego, renda, saúde e educação. O índice final é uma média entre os

2Segundo a Resolução n° 05, de 10/10/02, do IBGE;
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fatores e serve de comparação entre os municípios, na escala de O - 1. Em Londrina, o

indicador saúde apresentou resultado próximo do ideal.

O índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M, 2010) de Londrina foi

de 0,778, ocupando assim a 145a posição em 20103 no ranking Nacional de municípios.

Apesar do caráter favorável do IDH-M londrinense o município apresenta altos níveis de

concentração de renda e desigualdade social. Concretamente esses níveis de

desigualdade social se expressam no número de pessoas vivendo em situação de

pobreza e na existência de diversos assentamentos e ocupações urbanas irregulares

localizadas por toda periferia da cidade. Segundo informações do Ministério do

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDSCF), com base nos dados do Cadastro

Único e do Censo 2010 do IBGE, vivem em Londrina cerca de 27 mil famílias

consideradas de baixa renda4.

Em relação ao comércio internacional, o escoamento da produção regional utiliza

os maiores portos brasileiro: o Porto de Paranaguá (470 km) e o Porto de Santos (602

km), o que lhe garante acesso privilegiado ao mercado externo. A integração económica

internacional em nível regional, particularmente entre Brasil, Argentina, Paraguai e

Uruguai por meio do MERCOSUL, deve se intensificar. Esse processo de integração

apoia-se estrategicamente em muitas cidades do Estado de São Paulo, da Região Sul

do Brasil e nas capitais dos países vizinhos. Dada sua localização nesse contexto

urbano-regional tão importante no âmbito do MERCOSUL, Londrina mantém relações

comerciais com mais de trinta países e cinco blocos económicos5.

O município de Londrina tem se posicionado entre as 50 cidades no Brasil com

maior arrecadação de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)6,

indicando diretamente o comportamento do segmento de prestação de serviços. Quanto

ao PIB municipal ocupa a 43a posição no cenário nacional, este último indicador junto

com outros fatores, aponta o desempenho económico do município.

Como polo regional, o município de Londrina destaca-se pela oferta de bens e

serviços. Esse papel regional se desenvolveu ao longo de várias décadas e permitiu que,

3 PNUD, IPEA, Fundação João Pinheiro. Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013.
4 BRASIL Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Secretaria de Avaliação e
Gestão da Informação. A extrema pobreza no seu município: Londrina/Pr. Disponível
em:http://aplicacoes.mds.gov.br; Acesso em: março 2016.
5 Em 2011 empresas sediadas em Londrina realizaram atividades de exportação no valor de US$
478 962 051 e importações no valor de US$ 365 277 293, resultando em saldo na balança comercial
de Londrina da ordem de US$ 113 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
Organização dos dados: PMLVSEPLAN/DP/Gerência de Pesquisas e Informações.
6 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Organização dos dados:
PML/SEPLAN/DP/Gerência de Pesquisas e Informações.
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nos anos 1990, a cidade se tornasse uma das mais importantes da Região Sul do Brasil.

Dentre os diversos serviços ofertados no município de Londrina, nos últimos anos

multiplicaram-se e ganharam importância os chamados "serviços superiores ou

quaternários" atividades que antes eram praticamente exclusivas das metrópoles

(FRESCA, 2013). Consultorias de vários tipos, propaganda e marketing, pesquisa

científica dentre outros são alguns exemplos desses serviços superiores presentes em

Londrina. A polarização exercida pelo município de Londrina vai além dos limites

administrativos da mesorregião do Norte Central Paranaense. A área de influência de

Londrina abrange diretamente mais de 60 municípios e, indiretamente, abrange 136

localizados nos Estados do Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo, com uma

população estimada em 4,5 milhões de habitantes. Nacionalmente encontra-se

interligada a centros comerciais e industriais importantes como Curitiba, São Paulo, Rio

de Janeiro, Belo Horizonte e outros7.

De acordo com Fresca (2013), mesmo ainda não possuindo dimensões

necessárias para ser considerada uma metrópole, Londrina na forma urbana e nas

relações intra e interurbanas, assemelha-se a uma metrópole, particularmente, no que

tange a funcionalidade de seus serviços superiores que a tornam centro de uma Região

Metropolitana.

Considerando a dinâmica económica regional descrita, evidencia-se a

necessidade de processos permanentes de formação de novos quadros profissionais,

que atuando na administração pública ou na iniciativa privada, possam lidar com os

desafios espaciais e territoriais que essa dinâmica impõe.

Diante dessa realidade, o curso de Geografia da UEL tem contribuído com as

demandas regionais de formação de geógrafos para o planejamento urbano, regional e

territorial. Essas demandas indicam a necessidade de continuidade da oferta do curso

de Geografia.

Os dados de procura pela graduação em Geografia no vestibular da DEL, indicam

uma relação candidato/vaga positiva tanto para o turno da manhã com para o turno da

noite8. Portanto, existe uma demanda real pela graduação em Geografia justificando e

sustentando a continuidade da oferta do curso de Bacharelado em Geografia (Tabela

01).

7 PERFIL DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - 2012 (Ano-Base 2011) FONTE: Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Organização dos dados:
PML/SEPLAN/DP/Gerência de Pesquisas e Informações.
8 UEL. Uma universidade em evolução. Juliana Carlos Placa Cezar, Martha Aparecida Santana
Marcondes (organizadores). Londrina: UEL, 2013.
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Tabela 01 - Relação Candidato/Vaga no Vestibular de Geografia - 2016 / 2022
ANO 2016 2©17 2018 2019 1020 2021 2022

Turno
Ma
t.

No
t.

Ma
t.

No
t.

Ma
t.

No
t.

Ma
t.

No
t.

Ma
t.

No
t.

Ma
t.

No
t.

Ma
t.

No
t.

l Inscritos
l por turno Í90 :1:::1.

::::8::
97 .;14,

4
76

M
o

79,
10
::!Ï

94
21'
8

55 77 31 51
I

Vagas
ofertadas

35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 30 30

Relação
candidato/v

aga

2.5
7: 3,4 2,7

7 4,1 2.1
17

3,11
4

2^
6

3,®
6

2,6
9

6.2
3

1,5
i M 2,2 1,2

3 1,t::

Fonte: UEL/PROPLAN. Perfil do Aluno. 2016 a 2022. Disponível em «http://www.uel.br/
proplan/portal/ pages/diretoria-de-avaliacão-institucional/pesquisa_perfil.php». Acesso
30/11/2021 e Disponível em « http://www.cops.uel.br/v2/Selecao» Acesso em
30/11/2021.

Em se tratando do contexto local, como anteriormente destacado o município de

Londrina, além de ser importante pólo de desenvolvimento regional e nacional nos

setores comercial, de serviços e agroindustrial, é reconhecido também pela qualidade

de sua educação pública de nível superior.

O Paraná conta com 193 Instituições de Ensino Superior (IES) dentre as quais

20 são instituições públicas distribuídas da seguinte forma: três universidades

municipais, 17 universidades estaduais e quatro universidades federais. As demais 173

universidades são instituições privadas

O município conta com 12 IES, sendo três universidades públicas e nove

instituições privadas. As l ES públicas presentes em Londrina, segundo cadastro do

Ministério da Educação9, são as seguintes: Universidade Estadual de Londrina (DEL),

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e Instituto Federal de Educação,

Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR).

Como resultante de seus mais de quarenta anos de atuação, a DEL figura como

umas das principais universidades do Brasil, atraindo estudantes de todo o país.

Considerando os dados relativos a procura por cursos de graduação da UEL,

quantificados a partir de informações sobre ingressantes aprovados nos vestibulares,

pode-se dizer que a região de influência da UEL abarca municípios próximos a Londrina,

localizados na mesorregião Norte Central Paranaense, municípios do sul, sudoeste e

oeste do estado de São Paulo e, em menor escala, do sul do Mato Grosso do Sul (Tabela

02; Mapa 02).

9 MEC, 2012. Dados extraídos do Sistema E-MEC. http://emec.mec.gov.br/. São classificadas na
Categoria Administrativa Privada as Instituições sem fins lucrativos, com fins lucrativos, privada
beneficente e Especial. No grau do curso estão inclusas as classificações Bacharelado,
Licenciatura, Tecnológico e Sequencial.
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O curso de Geografia da DEL, urn dos mais antigos da instituição, é parte desse
conjunto, e sua área de influência é semelhante à da DEL como um todo. O curso de

Geografia atende às necessidades e demandas da sociedade ao formar técnicos que

atuam em empresas privadas e, principalmente, que atuam em órgãos públicos lidando
com questões relativas ao território, à cidade, ao campo, ao meio ambiente e ao
planejamento.

Tabela 02 - Municípios de Origem dos Ingressantes na UEL - 2011 a 2016
Municípios
em que
residem os
alunos
ingressant
es

2011 2012 2013 2014

Aluno
s

%
Aluno
s

%
Aluno
s

%
Aluno
s

2015

% Aluno

2016

% Aluno
s

%

Londrina 1752
55,
8 1283

51,
5 1331

53,
2 1217

52,
1 1497

56,
8 1317

58,
6

Outras
cidades do
Paraná 872

27,
8 607

24,
4 672

26,
9 591

25,
3 702

26,
6 629

28,
o

Cidades do

Estado de
São Paulo 456

14,
5 565

22,
7 463

18,
5 482

20,
7 414

15,
7 280

12,
5

Cidades da
Região
Centro-

Oeste 42 1,3 14 0,6 21 0,8 26 1,1 14 | 0,5 16 | 0,7

Outras 17 0,5 23 0,9 14 0,6 18 0,8 9 I 0,3 6 [ 0,3

TOTAL 3139 | 100 | 2492 | 100 | 2501 | 100 | 2334 | 100 2636 I 100 I 2.248 | 100
Fonte: UEL/PROPLAN. Perfil do Aluno. 2011 a
<http://www.uel.br/proplan /portal/pages/
institucional/pesquisa_perfil.php>. Acesso 31/08/2016

2016. Disponível em
diretoria-de-avaliacao-

Dentro dessa região destacam-se como área principal o próprio município de

Londrina e municípios próximos, de onde provém uma média de 75% dos ingressantes.
Como área secundária destacam-se municípios do interior paulista com taxas entre 12
e 15% nos últimos cinco anos e, por fim, alunos vindos de municípios do Centro Oeste

e de outras unidades da federação com taxas de participação entre 1 e 2% nos últimos
cinco anos.
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Figura 02 - Area Principal de Influência da UEL

Igi
lsi!

'—<.,.

•^

m

*»<>f^«Ki

a
•:^^^l^<^lffliai|

•
•

+
°.

^'.Kxs.íy^

A

Legenda

Univer&jdade Estadual deL Lontírína

Orig<?-m fia maioria tíos e$uiA3pfes

l.onarina

Ltefflais rrit.irjcipios <3<) Païaftâ

^

o 1 2fc^!

Siï.te"^-! de Coíïf^eiwdps (.!T'll'ï
D3tt.in-1 WSSS4

RM1!te!: Itfô^, ^ró.
Orgs^izacâo: Etíitsüïi t. Oíiveii-a, â0í»j.
Etíjtoi-açfflo, Fatóanâ 5< M<ifii}tl(< 2;}16.

^ OGK;

J

A formação de bacharéis em geografia capazes de vivenciar, compreender,

intervir, atuar na formação cidadã das novas gerações, assim como na preparação para

o mundo do trabalho, são tarefas essenciais para atingir objetivos de transformação

social, melhoria e manutenção da qualidade de vida da população como um todo tendo

como ponto de partida a dimensão espacial em seu caráter geográfico.

2. JUSTIFICATIVA DA REFORMULAÇÃO
O atual PPC do curso de Geografia Bacharelado é do ano de 2019, portanto

recente e atual, porém em consideração a Legislação Federal que incorpora atividades

extensionistas na formação universitária brasileira, gerando amplo debate nas

universidades brasileiras e consequentemente na UEL, levando todos os cursos a

realizarem novamente a reformulação dos seus PPC a partir dos Núcleos Docentes

Estruturantes (NDE), culminando com a regulamentação da Creditação Curricular das

Atividades Extensionistas, por meio da Resolução CEPE/CA n0 039/2021.

O contexto que subjaz à elaboração deste PPC abarca as demandas sociais

descritas e analisadas no item anterior e novas demandas decorrentes da ampliação da

legislação ambiental, urbanística e rural que, em consonância com novas tecnologias,

SL
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abre possibilidades de atuação profissional para o Geógrafo. A efetivação, em
legislação, de premissas constitucionais relativas ao meio ambiente e ao território, tanto
em relação ao campo como a cidade, enseja novas tarefas para o conjunto dos
profissionais que lidam com essas questões. Os diversos tipos de atividades técnicas
tais como levantamentos temáticos dos aspectos do meio físico, socioeconômico e
cultural, mapeamentos e análises, dão bases para os planejamentos, licenciamentos e

gestão de territórios urbanos, rurais e de áreas protegidas (Unidade de Conservação,
Area de Preservação Permanente, entre outros).

Considerando as especificidades da formação do Geógrafo e as atribuições
legais da profissão descritas na Lei Federal 6.664/79 esse profissional está apto a

atender a essas novas demandas. Contudo, tal aptidão depende do suporte oferecido
por um curso superior presencial capaz de permitir ao graduando em Geografia
possibilidades de se atualizar e de se manter atualizado em relação às demandas
do mercado e do setor público. Sendo assim, justifica-se a atual reformulação do curso

de Bacharelado em Geografia, proposta neste PPC, considerando-se que seu escopo é
justamente o de conservar as práticas que, ao longo de mais de quatro décadas de

existência, se configuraram como sólidas e eficientes na formação de Geógrafos e,
simultaneamente, incorporar novas tecnologias e atividades formativas que permitam a

flexibilidade e atualização necessárias às demandas do cenário de atuação profissional
presente e futuro.

O bacharel em Geografia terá como possibilidade atuar em vários projetos que

visam a melhoria da sociedade, dentre eles se apropriar da agenda 2030 que tem como
objetivo reconhecer a necessidade das comunidades e propor projetos que possibilitem

ajudá-las. Dessa forma considerar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
que são um apelo universal da Organização das Nações Unidas (ONU) à ação para

acabar com a pobreza, proteger o planeta e assegurar que todas as pessoas tenham
paz e prosperidade. Ao se propor a desenvolver os 17 Objetivos de Desenvolvimento

Sustentável (ODS) que nasceram na Conferência das Nações Unidas sobre

desenvolvimento sustentável no Rio de Janeiro em 2012, o bacharel em Geografia terá
como o objetivo de produzir um conjunto de conhecimentos técnicos científicos que lhes
permitam encarar os desafios socioambientais, políticos, culturais e económicos mais
urgentes que o mundo enfrenta, criando meios para superar estas fragilidades tão
presentes na sociedade.
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Esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, pensado para atender os
desafios do Milénio, elaborados a partir da Agenda 21, se estendendo até a Agenda
2030, incluem novas áreas tais como as mudanças climáticas, as desigualdades
socioeconômicas, as inovações, o consumo sustentável, a paz e a justiça, entre outras
prioridades, discussões estas, presentes na formação do bacharel em Geografia. Os
objetivos são interligados envolvendo questões comumente associadas ao trabalho do
Geógrafo que é qualificado para criar projetos, buscar financiadores para resolver estas
fragilidades explicitadas a seguir:

1. Erradicação da pobreza - Acabar com a pobreza em todas as suas formas,
em todos os lugares.

2. Fome zero e agricultura sustentável - Acabar com a fome, alcançar a
segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável.

3. Saúde e bem-estar - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar
para todos, em todas as idades.

4. Educação de qualidade - Assegurar a educação inclusiva, e equitativa e de
qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

5. Igualdade de género - Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as
mulheres e meninas.

6. Agua limpa e saneamento - Garantir disponibilidade e manejo sustentável da
água e saneamento para todos.

7. Energia limpa e acessível - Garantir acesso à energia barata, confiável,
sustentável e renovável para todos.

8. Trabalho de decente e crescimento económico - Promover o crescimento

económico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho
decente para todos.

9. Inovação infraestrutura - Construir infraestrutura resiliente, promover a
industrialização inclusiva e sustentável, e fomentar a inovação.

10. Redução das desigualdades - Reduzir as desigualdades dentro dos países
e entre eles.

11. Cidades e comunidades sustentáveis - Tornar as cidades e os

assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.
12. Consumo e produção responsáveis - Assegurar padrões de produção e de

consume sustentáveis.
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13. Ação contra a mudança global do clima - Tomar medidas urgentes para
combater a mudança climática e seus impactos.

14. Vida na água - Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares, e
dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável.

15. Vida terrestre - Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos
ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a
desertificação, deter e reverter a degradação da Terra e deter a perda da biodiversidade.

16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e
inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para
todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.

17. Parcerias e meios de implementação - Fortalecer os meios de
implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável.

Neste contexto, e levando em consideração as habilidades e competências que
o Geógrafo possui na sua formação, enquanto profissional que atua com o espaço
geográfico em suas múltiplas escalas - local, regional e nacional -, por meio de estudos
socioambientais, económicos e culturais ligados a implementação de projetos que visam
implementar políticas públicas e iniciativa privada que se associam com os ODS.

3. AVALIAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO EM VIGOR
O projeto pedagógico em vigor leva em consideração as avaliações realizadas

durante os anos, em relação a entrada e formação do aluno no curso de Geografia
bacharelado. A autoavaliação do curso de Geografia foi instituída pelo Sistema Nacional
de Avaliação da Educação Superior (SINAES, Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004), a
Comissão Própria de Avaliação (CPA) é a instância responsável pela realização da
autoavaliação institucional, com a finalidade de buscar o amplo conhecimento da prática
pedagógica institucional, de forma integrada e global, para que se aprimore a qualidade
e se afirmem compromissos, políticas e valores. A Universidade Estadual de Londrina
(DEL) tem oportunizado um processo de autoavaliação institucional dinâmico, contínuo
e de construção colaborativa, que tem auxiliado no planejamento consciente, na
qualidade, democratização e transparência da universidade, baseado em seu Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI).

O acesso ao Formulário de Autoavaliação Discente foi permitido no período de
23 de abril a 24 de junho de 2020. Nesse intervalo, especificamente em abril de 2020,a
Universidade Estadual de Londrina possuía 12.984 alunos matriculados na graduação
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(PROGRAD). A pesquisa alcançou 1.513 respondentes, representando 11,65% do total
da população universitária.

Foi aprovada, em 2017 no Conselho Departamental, diante das demandas do
Colegiada do Curso de Geografia a avaliação discente quanto aos docentes e as
disciplinas no intuito de contribuir com a melhoria do curso. Essa avaliação tem como

objetivo ser aplicada a cada final do semestre letivo no encerramento da disciplina,
buscando identificar as potencialidades e as fragilidades nas disciplinas. As turmas
respondem a avaliação e o resultado é encaminhado pelo Colegiada de curso ao docente
responsável pela disciplina.

Nos anos 2020 e 2021, período da pandemia da COVID-19 no Brasil e no mundo,
as aulas que ocorreram em formato remoto/virtual, verificou-se que uma parcela

considerável dos alunos trancaram suas matrículas por não se identificar com esse

formato de aula, além da diminuição da concorrência no processo seletivo do vestibular
da DEL, não somente para o curso de Geografia, mas este também foi afetado.

Com a inserção da Creditação Curricular da Extensão no cômputo da carga
horária total dos cursos, algumas disciplinas foram excluídas, representando um
semestre letivo de disciplinas que foram obrigada a serem suprimidas na formação do
bacharel em Geografia, sendo penalizado em pelo menos cinco disciplinas específicas,
objetivando atender a Resolução CNE no 7, de 18 de dezembro de 2018, o Parecer
CNE/CES no 608/2018, homologado pela portaria MEC No 1.350, de 14 de dezembro
de 2018 e a Política de Extensão da Universidade Estadual de Londrina. Ao considerar

10% (dez por cento) da carga horária total do curso de Geografia, foi proposto pelo NDE
e aprovado pelo Departamento o percentual de 50% (cinquenta por cento) para as AEX
Indicadas e o mesmo valor para as AEX Livres. Dentre as AEX indicadas é recomendada
a participação dos estudantes em atividades multidisciplinares e multiprofissionais da
área da Ciência Geográfica, sendo essa carga horária distribuída ao longo de 3
semestres no Bacharelado, iniciando no segundo semestre do segundo ano do curso.
Nesse sentido, o NDE adotou os seguintes norteadores para o estudo da matriz
curricular do Curso de Bacharelado em Geografia:

a) Redução da carga horária de disciplinas obrigatórias;

b) Destinação de carga horária para disciplinas optativas;

c) Inclusão de carga horária destinada a atividades de extensão.
Considerando que a última referida Matriz Curricular foi implantada em 2019, não

permitiu avaliar de forma integral a Matriz Curricular anterior, já que ela ainda está em

t
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seu terceiro ano, ou no sexto semestre, impedindo avaliar as potencialidades e

fragilidades da reforma na sua integralidade. Destaca-se ainda indefinição sobre a perda,

ou não, de carga horária didática docente, transferida para projetos de extensão, ou seja,

ampliará o trabalho docente, mas isso não será mensurado no contexto da carga horária

didática, apenas, nos projetos e orientações, pois, no momento da elaboração deste

PPC, o processo que regulamenta a distribuição da carga horária docente está em

tramitação nos conselhos superiores da universidade Porém, é válido o trabalho com

projetos de Extensão, podendo ou não haver a redução da carga horária didática em

sala de aula, prejudicando a carga teórica e prática de algumas disciplinas.

Os projetos de Extensão serão realizados em sua grande parte pêlos docentes

de "carreira", que a cada dia vem sendo reduzidos nos Departamentos pela falta de

contratação via concurso público pelo Estado, considerando inclusive o aumento nas

aposentadorias nas Universidades. Cada dia mais os Departamentos, principalmente,

os voltados aos cursos de Licenciatura, terão dificuldades em atender a cargas horárias

de Extensão e didática, visto que com a LGU as contratações estão amarradas ao

número de alunos dos cursos que estão vinculados e com a falta de incentivo

governamental à carreira docente, seja nas universidades ou no ensino básico, as
dificuldades aumentarão.

Por doze meses o NDE se reuniu semanalmente objetivando reformular o PPC

do curso de Geografia, sendo que ao completar oito meses foi surpreendido com um

parecer do CEE em que este exigia a extinção da ABI. Considerando esta decisão

impositiva o NDE visando a redução de impactos optou pela separação em dois cursos

- Geografia bacharelado no período matutino e Geografia licenciatura no período
noturno.

Dessa forma, a construção da Matriz Curricular do bacharelado em Geografia se
pautou nos seguintes princípios formativos:

Disciplinas de formação propedêutica;

Disciplinas de fundamentos técnicos;

Disciplinas para análise geográfica;

Disciplinas de planejamento socioeconômico, cultural e ambiental;

Disciplinas de gestão de projetos de políticas públicas e da iniciativa

privada;

Disciplinas de atuação técnica direta e profissional;

Disciplinas optativas de formação específica do discente;
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Possibilidade de atuação direta em pesquisas laboratoriais;

Atuação direta do discente com a sociedade via AEX (Livre e Indicada);

Estágio não obrigatório na iniciativa pública e privada

Construção técnico-cognitiva do Geógrafo de expressar no Trabalho de

Conclusão de Curso (TCC) a sua formação.

Neste sentido, houve o cuidado de construir todo o percurso formativo inovador,

potencializando as habilidades e competências do egresso. Para tal fim, foram feitas

dezenas de análises de matrizes curriculares de cursos de Geografia das 5

macrorregiões brasileiras, permitindo inclusive que o formando possa dar continuidade

a sua formação no curso de pós-graduação (Stricto Sensu) em Geografia da U EL, uma

vez que o programa de pós-graduação se integra com a graduação ao realizar o estágio

docência.

4. LEGISLAÇÃO BÁSICA
A Geografia é a ciência que tem como principal objeto de estudo o espaço

geográfico em que busca compreender as relações que acontecem entre sociedade e
natureza.

Um marco para a orientação dos cursos de Geografia no país, foi a publicação

de suas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) no Parecer CNE/CES n0 492/2001,

aprovado em 3 de abril de 2001. Este parecer estabelece as Diretrizes Curriculares para

o curso de Geografia no Brasil. Segundo esse parecer, entre seus diferentes princípios,

a estrutura do curso deve: contemplar as exigências do peri:il do profissional em

Geografia, garantir uma sólida formação básica inter e multidisciplinar, além de

considerar que a:

[...] geografia vem evoluindo, nas últimas décadas, tanto pela
introdução e aprofundamento de metodologias e tecnologias de
representação do espaço (geoprocessamento e sistemas geográficos
de informação, cartografia automatizada, sensoriamento remoto etc.)
quanta no que concerne ao seu acervo teórico e metodológico em nível
de pesquisa básica (campos novos ou renovados como geoecologia,
teoria das redes geográficas, geografia cultural, geografia económica,
geografia política e recursos naturais etc.), quanto em nível de pesquisa
aplicada (planejamento e gestão ambiental, urbana e rural) (CNE/CES
n°492/2021, p. 10).

Além de destacar as atuações do profissional Geógrafo que deve atuar como

técnico-profissional e pesquisador, o parecer destaca ainda a atual dinâmica das

transformações pelas quais o mundo passa, com as novas tecnologias, com os novos

recortes de espaço e tempo, com a predominância do instantâneo e do simultâneo, com
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as complexas interações entre as esferas do local e do global afetando profundamente

o quotidiano das pessoas.

Assim, exige-se que a Geografia procure caminhos teóricos e metodológicos

capazes de interpretar e explicar esta realidade geográfica dinâmica. O NDE cumpre o

papel junto ao Departamento e ao Colegiada no intuito de repensar o curso baseado nas

legislações em vigor, além de reconhecer as novas possibilidades abertas pela LDB na

perspectiva de flexibilização das estruturas curriculares, transformando conteúdos e

técnicas em percursos possíveis para a formação do técnico-profissional e pesquisador

em Geografia. Desta forma, busca-se caminhos para superar a "cultura da cartilha" e

para assumir a liberdade da crítica e da criação, como uma área do conhecimento que

tem seu objeto específico, sem abrir mão do rigor científico e metodológico.

Além disso, as DCN destacam que os cursos de Geografia devem levar em

consideração a realização de Atividades Académicas da Extensão e das Atividades

Académicas Complementares, não destacando a obrigatoriedade do Trabalho de

Conclusão de Curso, mas trata sobre a monografia, destacando que caberá aos

colegiados de curso organizar essas atividades ao longo do tempo de integralização

curricular. No entanto, no curso de Geografia Bacharelado da DEL, o TCC é obrigatório.

Da mesma forma, a AAC contempla uma carga horária de 70 horas durante a

formação do académico, assim como o estágio não-obrigatório.

5. PERFIL ACADËMICO E PROFISSIONAL
O egresso do curso de bacharelado em Geografia deve conhecer as abordagens

científicas pertinentes ao processo de produção e aplicação do conhecimento geográfico

e ser capaz de criticá-las e/ou aprimorá-las. A partir desse referencial teórico e prático,

deve desenvolver capacidades de identificação, análise, planejamento, gestão e

interpretação de problemas e questões em que a Geografia possa contribuir e utilizá-las

como bases para propor intervenções no espaço geográfico. Deve-se considerar ainda

as relações entre sociedade e natureza, a partir de um profissional comprometido com a

pesquisa e com a comunidade para que possa identificar as problemáticas

socioeconômicas, culturais e ambientais com responsabilidade técnica e social,

individualmente ou em equipes multidisciplinares, objetivando buscar soluções que

contribuam para o bem comum, em diálogo com a sociedade, visando o desenvolvimento

social.
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Habilidades do Bacharel:

Identificar e discutir os diferentes conceitos e categorias de análise da

Geografia;

• Trabalhar de maneira integrada e contributiva em equipes

multidisciplinares e ou interdisciplinares;

• Capacidade para aluar no setor público e privado em políticas de

planejamento e ordenamento territorial;

• Desenvolver pesquisas de caráter físico geográfico, biogeográfico,

antropogeográfico, geoeconômico, geoambiental, geocultural, entre outros;

• Propor e realizar atividades de campo referentes à investigação

geográfica;

Conhecer e aplicar a diversidade de formas de representação cartográfica

(mapas, gráficos, tabelas etc.) e utilizar recursos das geotecnologias, da informática e

da estatística;

Capacidade de identificar as vulnerabilidades socioambientais, e propor

formas de análise;

Faculdade ética e crítica, para aplicar metodologias e técnicas da

geografia junto à sociedade para o desenvolvimento económico, social e cultural.

Competências do Bacharel

Propor, elaborar e desenvolver projetos de naturezas diversas relativas

ao conhecimento geográfico e projetos de Educação Ambiental;

Realizar, executar e/ou atuar como gestor de projetos de ordenamento,

planejamento territorial, ambiental, urbano, rural e cultural e/ou zoneamentos;

Elaborar e analisar Cadastros Ambientais Rurais, Cadastros

Multifinalitários e outros;

Elaborar planos de gestão e manejo de unidades de conservação e de

áreas turísticas, bacias hidrográficas, aglomerados metropolitanos, planos de

arborização urbana e planos diretores, entre outros;

Realizar análises, projetos e gestão ambientais vinculadas ao

licenciamento de atividades potencialmente impactadoras e poluidoras (EIAS, RIMAS,

EIV,EVTA, RÃS, PRAD, RAP etc.);

Elaborar pareceres, laudos técnicos, perícias, arbitramentos, auditorias e

monitoramentos socioambientais;
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Elaborar levantamentos e mapeamentos para análises climáticas,

geomorfológicas, hidrográficas, hidrológicas, pedológicas, demográficas, culturais,
turísticas, populacionais entre outras;

Dominar as ferramentas de cartografia digital, Sistemas de informações

Geográficas e processamento digital de imagem (PDI);

Estruturar, organizar, manipular e consultar bancos de dados em

ambiente SIG, e disponibilizar dados e mapas via WebGis.

Elaborar e analisar mapas temáticos digitais;

Analisar e elaborar propostas de divisão dos territórios e readequações

de limites em unidades administrativas municipais e estaduais;

Elaborar e implementar Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos;

Realizar pesquisas de mercado, geomarketing e de logística em múltiplas
escalas;

Elaborar levantamentos cadastrais e topográficos.

6. OBJETIVOS
6.1 Objetivo Geral

O curso de bacharelado em Geografia da Universidade Estadual de Londrina visa
a formação de profissional que seja capaz de, com base nos fundamentos filosóficos,
teóricos e metodológicos da Geografia, compreender os elementos e processos
concernentes ao espaço socialmente produzido, tanto nos aspectos relativos ao meio

natural como ao meio construído. A formação do profissional bacharel em Geografia
deve estar pautada na compreensão dos pressupostos filosóficos e epistemológicos da
ciência como um referencial básico fundamental para a identificação, análise,
interpretação e intervenção na sociedade e na natureza.

Deve possibilitar a formação integral do bacharel em Geografia, desenvolvendo
a capacidade de conexão entre as áreas do conhecimento e suas repercussões no

entendimento do espaço geográfico, além de proporcionar uma formação profissional
humanista e de qualidade e adequada às necessidades e demandas atuais,
considerando o perfil do egresso descrito no item 5.

6.2 Objetivos Específicos
O aluno do Curso de Bacharelado em Geografia deverá desenvolver habilidades

e competências em aspectos distintos de sua formação, tais como: conceituai, técnica e
ético-política:
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No âmbito conceituai, pressupõe-se o domínio da essência do saber

geográfico, das categorias, dos conceitos e dos processos relativos à Geografia

Científico-técnica.

Do ponto de vista técnico, espera-se o desenvolvimento da capacidade

de investigação, estímulo de soluções de problemas, do uso de novas tecnologias,

valorizando a multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade e/ou interdisciplinaridade e a

atuação em equipes, buscando superar a fragmentação das disciplinas no cotidiano do

curso e criando situações curriculares de integração e articulação dos conhecimentos

específicos.

No plano ético-político, buscar-se-á contemplar a

multiculturalidade/interculturalidade da sociedade brasileira, visando à aprendizagem

dos alunos de graduação, por meio do compromisso com as questões socioeconômicas,

culturais, ambientais e a justiça social. Na perspectiva da ética profissional, a atuação

será norteada pêlos princípios da transparência, espírito público e autonomia intelectual.

A partir da formação técnico-científica buscar-se-á um perfil de analista,

planejador e gestor;

A formação profissional perpassará por análises in loco (trabalho de

campo), pesquisas laboratoriais e atividades extensionistas visando a responsabilidade

social.

7. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Os eixos da Matriz Curricular do Curso de Geografia - Bacharelado, serão

apresentados considerando: disciplinas e outras atividades académicas, carga horária

por eixo e percentual de cada eixo em relação à carga horária total do curso.

A duração mínima e máxima prevista no curso será de 4 (quatro) e 8 (oito) anos,

respectivamente. Para obter o título de bacharel em Geografia o estudante deverá

cumprir um total de 3.080 horas relativas ao currículo proposto, incluindo as destinadas

ao cumprimento de atividades Académicas Complementares e carga horária da

creditação curricular.

O sistema académico adotado no curso de Geografia Bacharelado será matrícula

por atividade académica a partir do ano letivo de 2023. Na matrícula inicial, o estudante

ingressante será inscrito em todas as atividades académicas obrigatórias previstas para

o primeiro ano letivo do curso. No ano letivo a oferta das disciplinas, atividades

académicas e extensionistas serão de forma semestral. Em caso de reprovação em uma

disciplina ou outra atividade académica o estudante deverá cursá-la novamente, nos
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semestres em que estas forem ofertadas. Sendo estes semestres alternando entre

semestre pares e ímpares. O curso não deverá ofertar a disciplina no semestre

subsequente para o aluno que reprovou no semestre anterior. As matrículas

subsequentes deverão ser renovadas anualmente pelo estudante, conforme calendário

das atividades do Ensino dos Cursos de Graduação e de acordo com o sistema de pré-

requisites.

A Matriz Curricular do Curso de Geografia - Bacharelado - está estruturada em

4 (quatro) anos. Como alternativa foi reduzido o número de pré-requisitos. Para a

integralização curricular, o estudante deverá cumprir 120 (cento e vinte) horas em

disciplinas optativas.

Considerando a realidade e o perfil socioeconômico dos alunos que ingressam

no curso de Geografia o ideal para sua formação profissional era a Area Básica de

Ingresso (ABI), porém com a Resolução CNE de 02/2019 e o Parecer do Conselho

Estadual de Educação do Estado do Paraná, em julho de 2021, o curso que

historicamente, há quase 65 anos, formava seus académicos nas duas modalidade de

ensino - Licenciatura e Bacharelado - deixará de realizar essa oferta, passando a ofertar

o curso de Geografia Bacharelado no matutino e Geografia Licenciatura no Noturno, não

sendo mais possível o processo de transferência interna de turno.

No processo de reformulação da Matriz Curricular do Curso de Geografia, dentre

os diversos debates, pensou-se no percurso formativo do aluno, na intenção de formar

um profissional qualificado para o mercado de trabalho e cidadão atuante e ciente do

seu papel social. Houve uma preocupação do NDE, em construir uma Matriz Curricular

baseada no encadeamento das disciplinas formativas, levando em consideração suas

interconexões, pré-requisitos, envolvendo o trabalho de campo como metodologia

interdisciplinar na indissociabilidade da tríade ensino, pesquisa e extensão. Salienta-se

que o trabalho de campo é indispensável à formação do geógrafo, já que os fenómenos

geográficos são essencialmente captados e abordados em sua multidimensionalidade

por meio desta atividade.

Como alternativa para superação dos problemas pedagógicos, algumas

disciplinas práticas como Topografia, Geologia, Pedologia, Climatologia Aplicada,

Geomorfologia Aplicada, Geologia Aplicada à Gestão e Planejamento Urbano, se fez

necessário reduzir o número de alunos nas práticas laboratoriais, para que o docente

possa trabalhar da melhor forma possível atendendo o processo de ensino e de
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aprendizagem. Dessa forma, ficou definido que o máximo permitido para estas aulas
seria o número de 15 a 20 alunos considerando um total de 40 alunos.

Outra estratégia foi a inserção de disciplinas no formato de Módulos
Profissionalizantes ministrados por docentes do Departamento, que busca atender as
demandas profissionais apresentadas por egressos do curso. Os Módulos
Profissionalizantes buscam oferecer conhecimento e ter contato com os principais

produtos técnicos-científicos, a saber: EIAS, RIMAS, EIV, EVTA, RÃS, PRAD, RAP etc.

Sobre o estágio não-obrigatório, o discente do curso de bacharelado em

geografia, tem a possibilidade de realizar em: prefeitura, secretaria, cooperativa,

empresa pública e privada etc. Para realização do mesmo, é necessário que haja
convénio estabelecido entre a instituição (pública ou privada) e a DEL.

Sobre o represamento, reprovação e evasão, caberá ao Colegiada juntamente

aos docentes uma avaliação permanente e processual no primeiro bimestre de cada
semestre, verificando o que é possível fazer para reverter um quadro de reprovação que

venha a se apresentar. Neste contexto, foi considerado uma distribuição das disciplinas
ao longo do curso em que cada semestre ficasse equilibrado no sentido de disciplinas

com maior e menor complexidade. Considerando ainda a problemática da evasão, o

NDE propôs e o Colegiada e o Conselho Departamental aprovaram a redução
sistemática da quantidade de pré-requisitos. (Figura 03)
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Figura 03 - Composição dos Pré-Requisitos.
1° 2° 3s I 4» 5° 6« 7° I 8°

Cálculo
Aplicado à
Topografia

Topografia

Climatologia •^ Climatologia
Aplicada

Introdução ao
Sensoriamen-
to Remoto

Processamen-

^. to Digital de
Imagens

Cartografia
Digital

Cartografia
Geoproces-

samento

Cartografia
Temática

Planejamento
e Gestão
Territorial
Urbana

Módulo
Profissionali-

zante -

Geotecnologias,
Planejamento e

Gestão
Territorial

Urbana

Módulo
Profissionali-

zante -

Geotecnologias,
Planejamento e

Gestão
Territorial Rural

Geologia ^» Geomorfologia

Pedologia

Geoniorfologial
Aplicada

ITCC-I TCC-

Neste processo formativo os trabalhos de campo, que constam nas ementas das

disciplinas, são determinantes curriculares fundamentais. Em geral, os trabalhos de

campo são realizados nos finais de semana ou feriados.

Em relação aos conhecimentos essenciais e à articulação no currículo,

organizou-se de modo a construir o perfil profissional que possibilitasse o conhecimento

vinculado às DCN de Geografia. Nesse sentido, optou-se em potencializar o uso das

Geotecnologias e Análise Socioambiental, na formação profissional do bacharel em

Geografia.
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8. SISTEMA ACADËMICO
O Sistema Académico do curso Geografia Bacharelado é: Sistema de Matrícula

por Atividade Académica. No Sistema de Matrícula por Atividade Académica, somente

as atividades académicas de segundo semestre de cada ano letivo e as de natureza

obrigatória especial poderão ter ajuste de matrícula, em prazo definido no Calendário

das Atividades de Ensino dos Cursos de Graduação.

9. MATRIZ CURRICULAR e CATEGORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ACADËMICAS

9.1 Matriz Curricular

Código Disciplina/Módulo Oferta*

Carga Horária

Tear. Prat. TF pcc CH/EAD Total

Pré-requisito

1° ANO

2HIS024

HISTÓRIA DA
FORMAÇÃO DA

SOCIEDADE
BRASILEIRA

1S 60 o o o o 60

2GE0034
GEOGRAFIA DA
POPULAÇÃO E
DEMOGRAFIA

1S 60 15 o o o 75

2GE0035 MEIO AMBIENTE E
EDUCAÇÃO AMBIENTAL 1S 45 15 o o o 60

2GGM015 GEOLOGIA 1S 45 30 o o o 75

2MAT159
CÁLCULO BÁSICO

APLICADO À
TOPOGRAFIA

1S 60 o o o o 60

2GE0036
FUNDAMENTOS DE

PESQUISA EM
GEOGRAFIA

2S 30 30 o o o 60

2GE0037 CARTOGRAFIA 2S 30 30 o o o 60

2GE0038 GEOGRAFIA AGRÁRIA 2S 60 15 o o o 75

2GE0039 CLIMATOLOGIA 2S 60 15 o o o 75

2GE0040 EPISTEMOLOGIA DA
GEOGRAFIA 2S 75 o o o o 75

2° ANO

2GE0041 | CARTOGRAFIA DIGITAL 1S 30 30 o o o 60 2GE0037-
CARTOGRAFIA

2GE0042 TEORIAS DE REGIÃO E
REGIONALIZAÇÃO 1S 45 15 o o o 60

2GE0043 GEOMORFOLOGIA 1S 60 15 o o o 75
2GGM015-
GEOLOGIA

2STA023
ESTATÍSTICA APLICADA

À GEOGRAFIA 1S 45 15 o o o 60

2GGM016 TOPOGRAFIA 13 30 45 o o o 75

2MAT159-
CÁLCULO BÁSICO

APLICADO À
TOPOGRAFIA

2GGM017 PEDOLOGIA 2S 30 30 I 0 o o 60
2GGM015-
GEOLOGIA

2GGM018
INTRODUÇÃO AO
SENSORIAMENTO

REMOTO
2S 30 30 o

60 15 o

i

o o 60

2GE0044 GEOGRAFIA URBANA 2S o o 75
A
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2GGM019 GEOPROCESSAMENTO 2S 15 45 o o o 60
2GE0041 -

CARTOGRAFIA
DIGITAL

3° ANO

2GE0045 GEOGRAFIA DAS
INDÚSTRIAS 1S 45 15 o o o 60

2GE0046 REGIONALIZAÇÃO DO
ESPAÇO MUNDIAL 1S 60 15 o o o 75

2GE0047 CLIMATOLOGIA
APLICADA 1S 30 45 o o o 75

2GE0039 -
CLIMATOLOGIA

2GGM020 PROCESSAMENTO
DIGITAL DE IMAGENS 1S 30 30 o o o 60

2GGM018-
INTRODUÇÃO AO
SENSORIAMENTO

REMOTO

2GE0048 BIOGEOGRAFIA 2S 45 15 o o o 60

2GE0049 CARTOGRAFIA
TEMÁTICA 2S 15 45 o o o 60 2GE0037 -

CARTOGRAFIA

2GE0050
PLANEJAMENTO E

GESTÃO TERRITORIAL
URBANA

2S 60 15 o o o 75

2GE0051 GEOMORFOLOGIA
APLICADA 2S 30 45 o o o 75 2GE0043 -

GEOMORFOLOGIA

4° ANO

2GE0052 HIDROGRAFIA 1S 45 15 | O o o 60

2GE0053

MODULO
PROFISSIONALIZANTE-

GEOTECNOLOGIAS,
PLANEJAMENTO E

GESTÃO TERRITORIAL
RURAL

1S 120 30 o o o 150

2GE0050 -
PLANEJAMENTO E

GESTÃO
TERRITORIAL

URBANA

2GE0054

MÓDULO
PROFISSIONALIZANTE -

GEOTECNOLOGIAS,
PLANEJAMENTO E

GESTÃO TERRITORIAL
URBANA

1S 120 30 o o o 150

2GE0050 -
PLANEJAMENTO E

GESTÃO
TERRITORIAL

URBANA

2TCC312
TRABALHO DE

CONCLUSÃO DE
CURSO l (GEO)

1S o 60 o o o 60

2GE0055 GEOGRAFIA DO BRASIL 2S 60 15 o o o 75

2GE0056 ANÁLISE AMBIENTAL 2S 30 45 o o o 75

2GGM021

GEOLOGIA APLICADA A
GESTÃO E

PLANEJAMENTO
URBANO

2S 30 45 o o o 75

OPTATIVA l 23 o o o l o o 60

OPTATIVA II 2S o o o ] o o 60

2TCC313
TRABALHO DE

CONCLUSÃO DE
CURSO II (GEO)

2S o 135 o o o 135

2TCC312-
TRABALHO DE

CONCLUSÃO DE
CURSO l
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9.2 Resumo das atividades académicas

RESUMO DAS ATIVIDADES ACADËMICAS
ATIVIDADE ACADÉMICA

Disciplinas/ Módulos (obriqatórias)
CARGA HORÁRIA TOTAL

2.385
Disciplinas / Módulos (optativas)
TCC

120
195

AAC
AEX Indicadas

70
155

AEX Livres
TOTAL

155
3.080

9.3 Descrição das Atividades Académicas

9.3.1 Creditação Curricular

As atividades académicas de extensão:

Q serão desenvolvidas totalmente no turno do curso

^1 serão desenvolvidas parcialmente no turno do curso

serão desenvolvidas totalmente fora do turno do curso

As Atividades Académicas de Extensão são relevantes para a formação do

bacharel em Geografia, pois, contribui para que o egresso do curso de graduação em
Geografia possa aplicar as abordagens científicas pertinentes ao processo de produção

e aplicação do conhecimento geográfico e ser capaz de criticá-las e/ou aprimorá-las a
partir de ações extensionistas.

Considerando 10% (dez por cento) da carga horária do curso de Geografia foi

estabelecido o percentual de 50% (cinquenta por cento) para as AEX Indicadas e o
mesmo valor para as AEX Livres.

Dentre as AEX indicadas é recomendada a participação dos estudantes em
atividades multidisciplinares e multiprofissionais da área da Ciência Geográfica.

9.3.2 Atividade Académica Complementar (AAC)

As atividades académicas complementares:

serão desenvolvidas totalmente no turno do curso

serão desenvolvidas parcialmente no turno do curso

serão desenvolvidas totalmente fora do turno do curso

Para a integralização curricular, o estudante deverá cumprir um total de 70
(setentas) horas de Atividades Académicas Complementares (AAC), distribuídas nas
seguintes modalidades:

Disciplinas Especiais;
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Disciplinas Eletivas pertinentes ao curso;

Monitoria Académica;

Participação em eventos (50% da carga horária);

Cursos, minicursos, treinamentos e oficinas.

As Atividades Académicas Complementares devem ser aprovadas pelo

Colegiada do Curso no portal docente, mediante apresentação de certificados ou outros

documentos comprobatórios devidamente registrados pelo discente, no sistema de

requerimentos destinado a essa finalidade.

9.3.3 Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

O Trabalho de Conclusão de Curso:

será desenvolvido totalmente no turno do curso

será desenvolvido parcialmente no turno do curso

Kl será desenvolvido totalmente fora do turno do curso

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), modalidade Bacharelado em

Geografia, é atividade académica de natureza obrigatória especial e consiste na

realização de trabalho propositivo, desenvolvido ao longo do quarto ano do curso, nas

disciplinas, e sua modalidade poderá ser:

TCC - Modalidade Monografia;

TCC - Modalidade Relatório Final de Estágio Não-Obrigatório;

TCC - Modalidade Produção Técnica

São objetivos gerais da elaboração do TCC em qualquer uma das suas

modalidades:

l. Desenvolver leitura crítica da realidade em que vive e atua;

II. Propor estudos para melhor compreensão e/ou intervenção na realidade;

III. Atuar em equipes multiprofissionais e ou interdisciplinares;

IV. Responder às necessidades de seu tempo no que se refere aos

problemas de âmbito geográfico, interpretando as dinâmicas que produzem e

transformam o espaço;

V. Criar oportunidades de investigar a realidade, com habilidades críticas e

criativas visando a construção de uma forma pessoal de conhecer, compreender

problemas e descobrir novas soluções;

VI. Criar condições para iniciar a carreira profissional de forma orientada,

tendo em vista os objetivos do Curso de Geografia - Bacharelado;
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Vil. Articular os conhecimentos adquiridos ao longo do Curso de Geografia
com a realidade profissional.

O TCC será desenvolvido totalmente fora do turno do curso.

I. 0 regulamento de TCC será revisado depois da aprovação deste PPC.

10. SISTEMA DE AVALIAÇÃO E PROMOÇÃO

10.1. Sistema de Avaliação

A avaliação do aproveitamento escolar será feita por atividade académica, por
meio da utilização das seguintes técnicas e instrumentos:

l. Observação, inquirição e testagem;

II. Fichas de observação, relatórios, diários, projetos, seminários, portfolios,
-provas com questões objetivas e/ou dissertativas, provas didáticas, entre outros;

Outras formas de avaliação, elaboradas pêlos docentes, aprovadas pelo
Colegiada antes do início do período letivo.

As verificações de aprendizagem na forma não escrita devem, obrigatoriamente,
utilizar registros adequados que possibilitem a instauração de processo de revisão.

A avaliação do estudante, realizada pelo professor, será expressa por meio de
notas variáveis de O (zero) a 10 (dez).

Ao final de cada período letivo (semestre) será atribuída ao estudante, em cada
disciplina ou atividade académica, uma nota final resultante da média de no mínimo 2

(duas) avaliações realizadas durante o semestre letivo independentemente da carga
horária da mesma.

Considerar-se-á aprovado na disciplina ou atividade académica o estudante que

obtiver média final igual ou superior a 6,0 (seis) e frequência de, no mínimo, 75% (setenta
e cinco por cento) da carga horária prevista.

A reprovação do estudante na atividade académica, após a publicação da média
parcial, ocorre:

l. Por Falta (RF = Reprovado por Falta) quando não cumpre 75% (setenta e
cinco por cento) de frequência;

II. Por Nota (RN = Reprovação por Nota) quando obtém média parcial inferior
a 3,0 (três);

III. Por Falta e por Nota (RFN = Reprovação por Falta e por Nota), se estiver
simultaneamente, nas duas condições anteriores.
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O estudante terá direito a Exame Final quando obtiver média parcial na atividade

académica igual ou superior a 3,0 (três) e inferior a 6,0 (seis) e frequência de, no mínimo,
75% (setenta e cinco por cento).

O Exame Final será realizado conforme o Calendário das Atividades de Ensino

dos Cursos de Graduação.

Será aprovado, após a realização do Exame Final, o estudante com média igual

ou superior a 6,0 (seis), extraída aritmeticamente entre a média parcial e a nota do
exame respectivo.

Em caso de não comparecimento ao Exame Final, a nota respectiva a ser
atribuída ao estudante é O (zero).

Está vedada a participação no Exame Final ao estudante que, após a publicação
a média parcial de uma atividade académica, obtiver média parcial inferior a 3,0 (três)

ou que não cumprir a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) às
atividades.

A reprovação do estudante por nota em atividade académica, após a realização

do Exame Final, ocorre se o mesmo não atingir média final igual ou superior a 6,0 (seis),

extraída aritmeticamente entre a média parcial e a nota do exame respectivo.

As atividades académicas de natureza obrigatória especial, Trabalho de

Conclusão de Curso, em suas três modalidades, devem atender aos objetivos do Projeto

Pedagógico do Curso, serão organizados e normatizados pelo Regulamento de Trabalho
de Conclusão de Curso, aprovados pela Câmara de Graduação do CEPE.

A média final das atividades académicas de natureza obrigatória especial não

poderá ser inferior a 7,0 (sete) e a frequência deverá ser de, no mínimo, 75% (setenta e

cinco por cento) da carga horária da disciplina, conforme Regulamentos específicos de

cada atividade constantes de Deliberações aprovadas pela Câmara de Graduação do
CEPE e legislação em vigor (Lei Federal 9394/96).

10.2. Sistema de Promoção

A frequência a quaisquer atividades académicas constitui aspecto obrigatório

para a aprovação do estudante.

E vedado o abono de faltas.

O sistema de progressão do estudante será anual e por atividade académica,

dependendo do cumprimento dos pré-requisitos constantes do Projeto Pedagógico de

Curso de Geografia - Modalidade Bacharelado.
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11. PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DA MATRIZ

a) Transposição imediata dos estudantes vinculados ao PPC
anterior

sim não

b) Data maxima de oferta regular do currículo vigente: 2026

Quadro de Equivalência de Atividades Académicas
Atividades

Académicas do
Currículo Vigente

Atividades Académicas do Currículo Proposto

Código
Carga

Horária
Nome da atividade académica

Carga

Horária

1GE0135 60 2GE0040 - EPISTEMOLOGIA DA GEOGRAFIA 75
1GE0136 60 2GE0034 - GEOGRAFIA DA POPULAÇÃO E

DEMOGRAFIA
75

1GE0137 60
1GE0138 60 2GE0035 - MEIO AMBIENTE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 60
1GE0139 30
1HIS091 60 2HIS024 - HISTÓRIA DA FORMAÇÃO DA SOCIEDADE

BRASILEIRA
60

1GE0141 60 2GE0037 - CARTOGRAFIA 60
1GE0142 60 2GE0045 - GEOGRAFIA DAS INDÚSTRIAS 60
1GE0144
1GE0153

60
60

2GGM015-GEOLOGIA 75

1GE0145 60 2GGM018 - INTRODUÇÃO AO SENSORIAMENTO
REMOTO

60

1STA004 60 2STA023 - ESTATÍSTICA APLICADA À GEOGRAFIA 60
1GE0121 60 2GGM020 - PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS 60
1GE0150 60 2GE0041 - CARTOGRAFIA DIGITAL 60
1GE0152
1GE0156

60
60

2GE0038 - GEOGRAFIA AGRÁRIA 75

1GE0154
1GE0155

60
60

2GE0039 - CLIMATOLOGIA 75

1GE0122 60 2GGM019 - GEOPROCESSAMENTO 60
1GE0157 60 2GE0049 - CARTOGRAFIA TEMÁTICA 60
1GE0158
1GE0161

60
60

2GE0043 - GEOMORFOLOGIA 75

1GE0125 60
1GE0159 60 2GE0036 - FUNDAMENTOS DE PESQUISA EM

GEOGRAFIA
60

1GE0160
1GE0164

60
60

2GE0044 - GEOGRAFIA URBANA 75

1GE0162 60 2GE0042 - TEORIAS DE REGIÃO E REGIONALIZAÇÃO 60
1GE0163 60 2GE0052 - HIDROGRAFIA 60
1GE0165 60 2GE0046 - REGIONALIZAÇÃO DO ESPAÇO MUNDIAL 75
1GE0167 60 2GGM017-PEDOLOGIA 60
1MAT040 60 2MAT159 - CALCULO BÁSICO APLICADO A

TOPOGRAFIA
60

1GE0127 60 2GE0056 - ANÁLISE AMBIENTAL 75
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1GE0130 60 2GGM016-TOPOGRAFIA 75
-1GE0131 60 2GE0050 - PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL

URBANA
75

1GE0132 60
1GE0171 60 2GE0048 - BIOGEOGRAFIA 60
1MOD001 90
1MOD002 180
1MOD003 180
1EST339 330
1TCC305 330
1TCC306 330
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12. EXPLICITAÇÀODAS AÇÕES E/OU PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO E

ACOMPANHAMENTO DO PPC

Segundo documento do MEC/INEP10 (2004, P.6) a avalição interna "é um

processo contínuo por meio do qual uma instituição constrói conhecimento sobre sua

própria realidade, buscando compreender os significados do conjunto de suas

atividades para melhorar a qualidade educativa e alcançar maior relevância social". A

autoavaliação em Instituições Ensino Superior (IES) públicas como a UEL divide-se

entre os esforços desenvolvidos no âmbito da gestão interna dos cursos e aqueles

realizados no âmbito da avaliação institucional, particularmente da Comissão Própria
de Avaliação (CPA).

Na DEL a CPA foi constituída, em 2004, com o nome de Comissão

Permanente de Avaliação (CPA/UEL). Atualmente, atendendo a legislação vigente, a

Comissão Própria de Avaliação da DEL (CPA/UEL) é responsável pela condução dos

processos de avaliação internos da Instituição, de sistematização e de prestação das

informações solicitadas por órgãos governamentais (INEP/MEC, CEE/PR e SETI-
PR).

A autoavaliação a ser desenvolvida no âmbito da gestão interna do curso de

Bacharelado em Geografia envolve o Colegiada de Curso, o Núcleo Docente

Estruturante (NDE), a Chefia de Departamento e representantes do corpo discente.

Caberá a cada uma dessas instancias responsabilidades especificas em relação ao

acompanhamento e avaliação do curso de graduação.

Além das rotinas administrativas inerentes ao Colegiada e a Chefia, que são

fontes importantes de informações para a auto avaliação e acompanhamento do

curso, o Colegiada está desenvolvendo, com base em experiências satisfatórias de

outros cursos de graduação desta l ES, um instrumento de coleta sistemática de

avaliações (questionário) a serem realizadas pêlos alunos em relação ao curso. Essa

coleta se dará semestralmente, ou seja, ao término de cada disciplina e/ou atividade

académica. Os dados serão encaminhados aos responsáveis por cada disciplina e

serão analisados pelo Colegiada, NDE e Chefia de Departamento. A implantação

desse instrumento está prevista para o início da vigência do novo PPC em 2018.

Outra fonte de análise do PPC e das demais dimensões inerentes ao

funcionamento do curso de Bacharelado em Geografia da UEL tem sido o contato

com egressos, tanto por meio da recepção de estagiários do curso, como em

encontros promovidos pelo Colegiada e Chefia com a finalidade de captar

10 MEC/INEP, (2004a). Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior - CONAES.
Orientações gerais para o contexto da Auto-A^/aliação das Instituições. Brasília- DF: INEP.
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informações sobre pontos positivos e eventuais necessidades de atualização do curso

frente as demandas do mercado de trabalho.

Como processo contínuo, a auto avaliação tem implicações sobre a própria

sistemática de realização dessa importante atividade. Essas implicações ocorrem

principalmente sobre a forma de realizá-la e de colocar em prática seus resultados.

Em razão disso a auto avaliação no curso de Geografia deve ser considerada uma

atividade em construção. Um dos desafios da gestão académica, reforçada pela

criação do NDE, será consolidar práticas de auto avaliação que possam, de fato,

redundar em mais conhecimento da realidade do curso de Geografia de modo a

promover melhorias reais em seu funcionamento cotidiano.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445)7ISi 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL

Forni. Código 11.764 - FomiatoA4 (210x297)



oUNÍVERSÍdAdE
EsTAduAldELoNdmNA

GOVERNO

^•"tft

DO ESTADO DO PARANA

ANEXO 1 - EMENTÁRIO DAS ATIVIDADES ACADÉMICAS

2HIS024 - HISTÓRIA DA FORMAÇÃO DA SOCIEDADE BRASILEIRA

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:
Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

HISTÓRIA Kl sim D
não

[Z] sim D
não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _60_ _horas

Prática:_horas , Teórica: _60_horas
Teórico/prática horas, EAD: horas

Modalidade curricular: ^] Obrigatória Q Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* [X] não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
O Brasil pré-cabralino. Surgimento e consolidação do Estado Nacional. Monarquia e República.
Formação do mercado de trabalho livre. Imigração e colonização. Urbanização, movimentos
sociais e políticos no século XX. Democracia e autoritarismo.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo D Estágio Q Internato [_] TCC PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Compreender o processo histórico de formação da Sociedade Brasileira.
Discutir e compreender determinados períodos da História do Brasil como parte dos
fundamentos teóricos e metodológicos da Geografia.
Discutir e compreender o processo histórico e sua relação com o espaço socialmente
produzido.
Analisar diferentes contextos sociais e políticos presentes na formação e dinâmica da sociedade
Brasileira e sua relação com o conhecimento Geográfico.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

à
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2GE0034 - GEOGRAFIA DA POPULAÇÃO E DEMOGRAFIA

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:
Ao mérito À carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

GEOCIËNCIAS sim D
não

Kl sim D
não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 75 horas

Prática: 15 horas , Teórica: 60 horas
Teórico/prática horas, EAD: _horas

Modalidade curricular: [ElObrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* |^| não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Geografia da população e demografia: teorias demográficas e conceitos fundamentais. Políticas
e dinâmicas demográficas no mundo e no Brasil. Diversidades e desigualdades étnico-raciais:
afro-brasileiros e indígenas. Direitos Humanos. Trabalho de campo.
Forma de desenvolvimento da atividade
IE! Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)
Contribuição ao perfil do egresso
Dominar conteúdos, técnicas e linguagens relativas à aplicação de conhecimentos geográficos.
Propor e realizar atividades de campo referentes à investigação geográfica.
Trabalhar de maneira integrada e contributiva em equipes multidisciplinares e ou
interdisciplinares.
Elaborar e desenvolver projetos de pesquisa e extensão em Geografia.
Reconhecer e valorizar o multiculturalismo.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia dd (PR445),Tm 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.ucl.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL

Forni. Código 11.764-Format» A4 (210x297)



1®1UNÍVERSÍdAdE
EsTAduAldELoNdRÍNA

GOVERNO

^s

DO ESTADO DO PARANA

2GE0035 - MEIO AMBIENTE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:
Ao mérito À carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

GEOCIËNCIAS sim ~ü sim
não não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60horas

Prática: 15 horas Teórica: 45horas
Teórico/prática 60 horas, EAD: horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa (Licenciatura e Bacharelado)

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
[] sim* |Z] não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Noções e conceitos de Meio Ambiente, Recursos Naturais e de sustentabilidade. O Meio
Ambiente brasileiro, paranaense e seus recursos naturais. Conflitos e usos dos recursos
naturais: recursos hídricos, desflorestamento, recursos naturais renováveis e não renováveis. A
importância da Educação Ambiental e bases conceituais. Tendências da Educação Ambiental
Brasileira. Trabalho de campo.
Forma de desenvolvimento da atividade
IZI Disciplina D Módulo D Estágio D Internato Q TCC PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Discutir os conceitos de meio ambiente, recursos naturais e as relações sociedade/natureza.
Identificar os recursos naturais do Paraná e do Brasil. Discutir as formas mais comuns de
degradação ambiental. Conhecer os fundamentos da Educação Ambiental. Despertar nos alunos
a percepção ambiental a partir do Trabalho de Campo e do Estudo do Meio.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445)7Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL

Foim. Códig» 11.764. Formato A4 (210x297)
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^

DO ESTADO DO PARANA

2GGM015-GEOLOGIA

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:
Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

GEOLOGIA E GEOMÁTICA sim sim D
não não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _75. _horas

Prática:_30_horas , Teórica: _45_
Teórico/prática horas, EAD:

_horas
_h oras

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* 1X1 não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Conceito e subdivisão da Geologia; Sistema Solar e Origem da Terra. Estrutura e Composição
da Terra; Tectônica de Placas; Tempo Geológico. Fundamentos de Mineralogia; Rochas ígneas,
Intemperismo, Rochas Sedimentares e Rochas Metamórficas. O Ciclo das Rochas. Trabalho de
campo.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo D Estágio Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)
Contribuição ao perfil do egresso
Trata-se de disciplina fundamental para alicerçar, tanto o licenciado quanto o bacharel em
Geografia, no desenvolvimento dos conhecimentos teóricos e práticos em Geologia e subsidiar
os conteúdos de Geomorfologia, Pedologia, Recursos Naturais e de cunho ambiental.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 4455~Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Intemet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL

Forni. Código II .764 - Formato A4 (210x297)
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EsTAduAldc LoNdmNA

GOVERNO'
DO ESTADO DO PARANA

2MAT159 - CÁLCULO BÁSICO APLICADO A TOPOGRAFIA

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:
Ao mérito À carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

MATEMÁTICA sim
não

IE] sim
não

D

CARGA HORÁRIA (CH) total: -60_ _horas

Prática:_horas , Teórica: __60_horas
Teórico/prática horas, EAD: horas

Modalidade curricular: [^ Obrigatória Q Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim* ^ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Regras de Três Simples e Compostas. Escalas. Porcentagem. Interpolação Linear. Introdução a
Geometria Plana. Introdução a Geometria Espacial. Introdução a Geometria Analítica. Introdução
a Trigonometria Básica. Transformações Angulares Envolvendo: graus, minutos e segundos;
radianos e grados.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina |_| Módulo U Estágio Internato [_J TCC |_J PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Conhecer os fundamentos do cálculo básico aplicado à topografia, com os recursos orientados
para o entendimento, representação e solução de problemas de geografia;
Resolver problemas envolvendo a aplicação do cálculo básico para inclinações, áreas,
volumes, distâncias e ângulos. Conseguir entender a modelagem da forma dos sólidos
geométricos básicos em três dimensões (3D). Dominar técnicas e linguagens relativas à
aplicação de conhecimentos geográficos;
Conhecer e aplicar a diversidade de formas de representação cartográfica (mapas, gráficos,
tabelas etc.) e utilizar recursos das geotecnologias, da informática e da estatística;
Buscar-se-á ao longo do curso despertar curiosidade científica, perseverança, responsabilidade
quanta à aprendizagem, pensamento lógico e dedutivo, valores, promover clima de segurança e
participação, ter iniciativa, assumir seu próprio futuro, admitir trabalhar com incertezas.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

Campus Unlversitirio: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445)7Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANA - BRASIL

Fom. Código 11.764 - ForaiatoA4 (210x297)
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EsTAduAlde LoNdmNA

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

2GE0036 - FUNDAMENTOS DE PESQUISA EM GEOGRAFIA

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:
Ao mérito À carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

GEOCIËNCIAS Kl sim
não

~u sim
não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _60_ _horas

Prática:_30_horas , Teórica: _30_horas
Teórico/prática horas, EAD: horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* ^] não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Diversidade teórico-metodológica em Geografia. Importância da pesquisa na formação do
profissional em Geografia. As temáticas de pesquisa em Geografia. As fontes, os instrumentos
de observação e a coleta de dados. A relevância do trabalho de campo na pesquisa geográfica.
Elaboração e desenvolvimento de projeto de pesquisa.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina Q Módulo [_] Estágio Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)
Contribuição ao perfil do egresso
Apreender noções básicas sobre conhecimento científico, método científico e metodologias de
pesquisa a partir das dimensões teórica e prática;
Compreender a importância da pesquisa para a produção crítica do conhecimento geográfico;
Dominar procedimentos básicos para elaboração e desenvolvimento de Projetos de Pesquisa.
Dominar técnicas e linguagens relativas à aplicação de conhecimentos geográficos;
Propor, elaborar e desenvolver projetos de naturezas diversas relativas ao conhecimento
geográfico;
Desenvolver reconhecimentos, levantamentos, estudos e pesquisas de caráter físico
geográfico, biogeográfico, antropogeográfico e geoeconômico, bem como, os realizados nos
campos gerais e específicos da geografia que se fizerem necessários;
Elaborar e aplicar Projetos de Educação Ambiental;
Elaborar pareceres, laudos técnicos, perícias, arbitramentos, auditorias e monitoramentos
ambientais.

* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

Campus Universltáriu: Rodovia Celso Garcia Cid (PR44?5"KE 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.ucl.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL Y)

Fonn. Código 11.764-Formato A4 (210x297)
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GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

2GE0037 - CARTOGRAFIA

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:
Ao mérito À carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

GEOCIËNCIAS K] sim
não

"n" [E! sim
não

-D

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas

Prática:30 horas , Teórica:30 horas

Teórico/prática horas, EAD: _h o rãs

Modalidade curricular: ^] Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim* IZInão

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Introdução à Cartografia. Cartografia Sistemática. Sistemas de Referenciais Terrestres.
Cartometria.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Permitir aos alunos o aprendizado e desenvolvimento de habilidades para a manipulação e
leitura de documentos cartográficos (cartas, mapas e plantas) indispensáveis para o
desenvolvimento de estudos geográficos; bem como a utilização de instrumental básico de
cartografia, permitindo ao profissional bacharel em geografia ou licenciado em geografia a
capacidade de trabalhar em equipes multidisciplinares na área de cartografia, bem como efetuar
levantamentos básicos de mapeamento.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

Campus Universirtrio; Rodovia Celso Garcia Cia (PR 445),1Cm 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL

Forni. Código 11.764 - Formato A4 (210x297)
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GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

2GE0038 - GEOGRAFIA AGRÁRIA

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:
Ao mérito À carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

GEOCIËNCIAS sim D
não

IX] sim
não

D

CARGA HORÁRIA (CH) total: 75 horas

Prática: 15 horas , Teórica: 60 horas
Teórico/prática horas, EAD: _horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* 1^] não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
A agricultura em perspectiva histórico-geográfica: teorias, conceitos e métodos. Os diferentes
modelos agrários nas sociedades contemporâneas. A questão agrária brasileira: génese e
transformações na produção do espaço. Apropriação e função social da terra. Reforma agrária
e questão ambiental. Trabalho de campo.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina Q Módulo [_] Estágio Internato |_| TCC U PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Disponibilização das ferramentas teórico-conceituais para a abordagem da Geografia Agrária
segundo matrizes metodológicas distintas;
Capacidade de correlacionar a agricultura aos processos civilizatórios em perspectiva espaço-
temporal;
Instrumentalização para a compreensão da terra enquanto ingrediente geográfico por
excelência de inclusões e exclusões que demarcam as possibilidades de desenvolvimento
nacional;
Propor, elaborar e desenvolver projetos de naturezas diversas relativas ao conhecimento
geográfico;
Propor e realizar atividades de campo referentes à investigação geográfica;
Identificar e discutir as diferentes escalas em Geografia.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

Jl
:iaCid(PR445)7Eh380-iCampus Universltirlo; Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445),~Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br

LONDRINA - PARANÁ - BRASIL
Form. Código 11.764 - Flimilto A4 (210x297)



oUNÍVERSÍdAdE
EsTAduAldELONdRÍNA

GOVERNO

 

DO ESTADO DO PARANA

2GE0039 - CLIMATOLOGIA

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:
Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

GEOCIËNCIAS K] sim
não

"D" sim "u"
não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 75horas

Prática: 1 Shoras Teórica: 60horas
Teórico/prática horas, EAD: _h oras

Modalidade curricular: ^] Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim* ^ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Bases teóricas da climatologia e conceitos fundamentais (tempo, clima e escalas do clima). A
atmosfera geográfica, os elementos constitutivos do clima (radiação, temperatura, umidade e
pressão atmosférica) e seus controles geográficos. Dinâmica e circulaç ao atmosférica e os
principais sistemas atmosféricos. Classificações cllimáticas. Noções de variabilidade e
mudanças climáticas. Trabalho de campo.
Forma de desenvolvimento da atividade
^ Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)
Contribuição ao perfil do egresso
Ensinar e elaborar análises climáticas em diferentes escalas. Analisar e elaborar material
didático para o ensino dos conteúdos de Climatologia. Elaborar análises climáticas com fins de
planejamento e mapeamento. Desenvolver reconhecimentos, levantamentos, estudos e
pesquisas de caráter físico geográfico (climático). Delimitar e propor a caracterização de região,
regionalização, parcelamento do solo e zoneamento físico territorial para fins de planejamento.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

Campi

ffi
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P^7

2GE0040 - EPISTEMOLOGIA DA GEOGRAFIA

Depto(s) responsável(eis):

GEOCIËNCIAS

Concordância do Departamento
quanto:

Ao mérito
^ sim
não

[J
À carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

sim ~0
não

CARGA HORÁRIA (CH) total; _75_horas

Prática:_ _horas , Teórica: _75__ _horas
Teórico/prática horas, EAD: _ horas

Modalidade curricular: ^] Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* 1X1 não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Filosofia da Ciência. Paradigmas e Revoluções Científicas. Concepções Contemporâneas sobre
a natureza da Ciência. Matrizes Epistemológicas da Geografia, principais conceitos e
perspectivas QeoQráficas.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina Q Módulo D Estágio Internato Q TCC U PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Levar o aluno a compreensão de que a ciência geográfica se estabelece no contexto de
diferentes concepções acerca do mundo e da ciência.
Estabelecer parâmetros de análise do conhecimento geográfico a partir de diferentes teorias
da ciência.

Discutir e debater o sentido da mudança e da evolução do conhecimento geográfico sob a
perspectiva da filosofia da ciência e a partir de reticulações entre método, teoria e objetivos da
ciência.

Analisar os eixos fundantes da geografia, refletindo sobre os problemas do conhecimento
geográfico.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

'i

FB Código 11.764-Ft
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UNÍVERSÍdAdE
EsTAduAldELoNdRÍNA

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

2GE0041 - CARTOGRAFIA DIGITAL

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:
Ao mérito À carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

GEOCIËNCIAS sim D
não

Kl sim
não

~ü

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas

Prática:30 horas , Teórica: 30 horas
Teórico/prática horas, EAD: _h oras

Modalidade curricular: ^ Obrigatória |_| Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim* [S] não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Introdução à Cartografia Digital. Entrada e armazenamento de dados digitais. Transformação de
formatos de dados digitais. Elaboração de mapas temáticos digitais.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo D Estágio Internato Q TCC Q PCC (Licenciaturas)
Contribuição ao perfil do egresso
Permitir aos alunos o entendimento e manipulação de técnicas cartográficas digitais,
indispensáveis para o desenvolvimento de estudos geográficos;
Realizar aplicações em uma estrutura de mapeamento digital - SIG, permitindo ao profissional
bacharel em geografia ou licenciado em geografia a capacidade de trabalhar em equipes
multidisciplinares na área de cartografia digital e SIG.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

'Ari

Campus UniversMrio: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445?"I5n 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL
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GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

2GE0042 - TEORIAS DA REGIÃO E REGIONALIZAÇÃO

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:
Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

GEOCIËNCIAS ISI sim
não

"D" Kl sim
não

D

CARGA HORÁRIA (CH) total: _60_ _horas

Prática:_15_horas , Teórica: _45_horas
Teórico/prática horas, EAD: horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim* ^] não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Abordagem epistemológica sobre Região. As concepções de Região, Regionalização e
Regionalismo. As regionalizações realizadas no território brasileiro e no Estado do Paraná.
Trabalho de campo.
Forma de desenvolvimento da atividade
[E] Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Compreender a ciência geográfica e seus conceitos fundamentais, particularmente os conceitos
de região e regionalização a partir de diferentes concepções de mundo e de ciência presentes
na Geografia;
Analisar e elaborar material didático para o ensino de Geografia;
Delimitar e propor a caracterização de região, regionalização, parcelamento do solo e
zoneamento físico territorial para fins de planejamento;
Elaborar e propor planos de povoamento, migração interna, imigração e colonização;
Realizar pesquisas de mercado e intercâmbio comercial em várias escalas territoriais;
Elaborar estudos geográficos de apoio à atividade empresarial.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

Campi

í

Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR445);Kn 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
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^
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2GE0043 - GEOMORFOLOGIA

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:
Ao mérito À carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

GEOCIËNCIAS [El sim
não

sim
não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 75horas

Prática: 15 horas Teórica: SOhoras
Teórico/prática 60 horas, EAD: _horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* [E] não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Principais escolas e teorias da Geomorfologia; Processos endógenos e morfologias derivadas
(morfoestrutura); A vertente como categoria para o estudo geomorfológico; Processos
geomorfológicos sobre vertentes; Geomorfologia Fluvial; Compartimentação geomorfológica do
estado do Parana. Trabalho de Campo.
Forma de desenvolvimento da atividade
IS! Disciplina D Módulo D Estágio Internato |_J TCC U PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
- Na construção de bases teóricas e conceituais para o entendimento das características e
influências dos processos morfoestruturais na construção das formas de relevo; - Na discussão
de propostas e aplicações da geomorfologia a planos, projetos e estudos ambientais; - No
desenvolvimento de práticas pedagógicas relacionadas ao ensino de Geomorfologia. - No apoio
para o desenvolvimento de trabalhos integrados nas instituições de ensino com equipes
multidisciplinares; - No apoio para o entendimento de problemas ambientais próximos a realidade
do aluno e para trabalhos de campo;
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

ii
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2STA023 - ESTATÍSTICA APLICADA A GEOGRAFIA

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:
Ao mérito À carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

ESTATÍSTICA sim D
não

K] sim D
não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _60_ _horas

Prática:_15_horas , Teórica: _45_
Teórico/prática horas, EAD:

_horas
_horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim* |^ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Introdução à Estatística. Amostragem. Tabelas. Gráficos. Distribuição de Frequências. Medidas
de Posição. Medidas de Dispersão. Números Indices. Correlação. Regressão Linear Simples.
Séries Temporais.
Forma de desenvolvimento da atividade
K] Disciplina D Módulo D Estágio Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
O conhecimento sobre Estatística contribuirá para que o graduando possa desenvolver as
seguintes habilidades previstas no perfil do egresso:
Dominar técnicas e linguagens relativas à aplicação de conhecimentos geográficos.
Propor, elaborar e desenvolver projetos de naturezas diversas relativas ao conhecimento
geográfico. Propor e realizar atividades de campo referentes à investigação geográfica.
Realizar estudos, projetos e análises ambientais com vistas ao licenciamento de atividades
potencialmente impactadoras e poluidoras
Elaborar pareceres, laudos técnicos, perícias, arbitramentos, auditorias e monitoramentos
ambientais. Elaborar e monitorar zoneamento ecológico-econômico.
Elaborar análises climáticas, geomorfológicas, hidrográficas, hidrológicas, pedológicas com fins
de planejamento e mapeamento. Elaborar e analisar mapas temático.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

•í
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2GGM016-TOPOGRAFIA

Depto(s) responsável(eis):

GEOLOGIA E GEOMÀTICA

Concordância do Departamento
quanta:

Ao mérito À carga horária
|^ sim D ||^ sim D
não l não

Visto do Chefe de
Departamento

CARGA HORÁRIA (CH) total: _75_ _horas

Prática:_45_horas , Teórica: _30__horas
Teórico/prática horas, EAD: horas^

Modalidade curricular: ^] Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim* ^] não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Introdução à Topografia. Medidas angulares. Orientações. Taqueometria. Noções de
triangulação. Planimetria: medidas diretas de distâncias e levantamentos planimétricos.
Altimetria: Levantamentos altimétricos e cálculos de Nivelamentos. Modelos topográficos.
Interpretação e representação de cartas topográficas. Conceitos de GNSS. Aplicações
especiais.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina Q Módulo D Estágio Internato Q TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Dominar técnicas e linguagens relativas à aplicação de conhecimentos geográficos;
Desenvolver métodos, técnicas e produtos e implementar sistemas de geoprocessamento;
Propor, elaborar e desenvolver projetos de naturezas diversas relativas ao conhecimento
geográfico;
Conhecer e aplicar a diversidade de formas de representação cartográfica (mapas, gráficos,
tabelas etc.) e utilizar recursos das geotecnologias, da informática e da estatística;
Elaborar, analisar e monitorar Cadastros Ambientais Rurais, Cadastros Multifinalitários e afins.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

J
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2GGM017-PEDOLOGIA

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:
Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

GEOLOGIA E GEOMÁTICA sim
não

^ sim Q
não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _60_horas

Prática:_30_horas , Teórica: _30_horas
Teórico/prática horas, EAD: horas

Modalidade curricular: ^] Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim* ^ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Conceitos e constituintes do solo. Pedogênese: fatores e processos gerais e específicos de
formação do solo. Constituintes minerais e propriedades coloidais. Macromorfologia de solos.
Classificação de solos e princípios de conservação. Estudo do solo no campo: morfologia e
características do perfil. Modelos Digitais de Solos. Geografia dos Solos. Trabalho de Campo.
Forma de desenvolvimento da atividade
Kl Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)
Contribuição ao perfil do egresso
Na identificação do significado do solo no contexto ambiental e social;
Na discussão de propostas, mapeamento e aplicações da pedologia a planos, projetos e estudos
ambientais (Ex.: EIA/RIMA, RÃS, RAP, EIV, entre outros);
No apoio para o desenvolvimento de trabalhos integrados em equipes multidisciplinares;
No apoio para o entendimento de problemas ambientais em áreas urbanas ou rurais,
especialmente relacionados a movimentos de massa e problemas que envolvam o solo;
No apoio para a elaboração de zoneamentos urbanos, ambientais e ecológico- económicos;
No apoio para a elaboração de planos de manejo de unidades de conservação e planos de
manejo de bacias hidrográficas, arborização urbana, apoio a atividade empresarial, entre
outros.

* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

JÈ
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2GGM018 - INTRODUÇÃO AO SENSORIAMENTO REMOTO

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:
Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

GEOLOGIA E GEOMÁTICA Kl sim
não

~ü sim D
não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _60_ _horas

Prática:_30_ horas , Teórica: _30_horas
Teórico/prática horas, EAD: horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória |_| Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09);
D sim* IE) não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Princípios físicos do Sensoriamento Remoto. Modos de aquisição de dados de Sensoriamento
Remoto. Métodos de interpretação visual de imagens para estudos geográficos.
Forma de desenvolvimento da atividade
IE] Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)
Contribuição ao perfil do egresso
Dominar técnicas e linguagens relativas à aplicação de conhecimentos geográficos.
Permitir aos alunos o aprendizado e desenvolvimento de habilidades para a manipulação e
leitura de imagens de satélite para o desenvolvimento de estudos geográficos e elaboração de
SIG.
Desenvoiver reconhecimentos, levantamentos, estudos e pesquisas de caráter físico
geográfico, biogeográfico, antropogeográfico e geoeconômico bem como as realizadas nos
campos gerais e específicos da geografia, que se fizerem necessárias.
Possibilitar ao profissional bacharel ou licenciado em geografia a capacidade de trabalhar em
equipes multidisciplinares.
Efetuar levantamentos básicos com vistas ao mapeamento e análise de dinâmicas
socioambientais.

* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.
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2GE0044 - GEOGRAFIA URBANA

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:
Ao mérito À carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

GEOCIËNCIAS IE] sim
não

"u" ^ sim D
não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 75 horas

Prática:15 horas , Teórica: 60 horas
Teórico/prática horas, EAD: _h o rãs

Modalidade curricular: ^| Obrigatória Q Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim* |Z1 não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
A cidade, o urbano e a urbanização: aspectos conceituais. Origens e evolução da cidade. O
processo de urbanização mundial e brasileiro e rede urbana brasileira. A produção da cidade:
agentes que produzem a cidade. Processos sociais e formas espaciais na/da cidade: segregação
social e espacial e o direito à cidade e direitos humanos. Trabalho de campo.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo D Estágio Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)
Contribuição ao perfil do egresso
Domínio de conteúdo relativos as abordagens científicas pertinentes ao processo de produção
e aplicação do conhecimento geográfico;
Conhecimento científico específicos dos eixos integrantes da Matriz Curricular e de técnicas e
linguagens relativas à aplicação de conhecimentos geográficos;
Elaboração e desenvolvimento de projetos de naturezas diversas relativas ao conhecimento
geográfico, incluindo atividades de campo referentes à investigação geográfica;
Potencialidade para reconhecimentos, levantamentos, estudos e pesquisas de caráter fisico-
geográfico, biogeográfico, antropogeográfico e geoeconômico;
Delimitação, proposição e caracterização de região, regionalização, parcelamento do solo e
zoneamento físico territorial para fins de planejamento;
Análise e elaboração de estruturação, restruturação e operação de sistemas de circulação
viária, circulação de mercadorias e mobilidade urbana envolvendo diversos modais de
transportes;
Produção e monitoramento de planos de gestão e manejo de bacias hidrográficas e planos de
arborização urbana;
Laboração de planos de zoneamento de áreas urbanas, rurais e metropolitanas e seus
respectivos planos diretores.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.
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2GGM019 - GEOPROCESSAMENTO

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:
Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

GEOLOGIA E GEOMÁTICA sim sim
não não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _60_ _horas

Prática:_45_horas , Teórica: _15_horas
Teórico/prática horas, EAD: horas

Modalidade curricular: ^| Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim* ^ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Fundamentos teóricos de geoprocessamento para análise geográfica. Introdução ao SIG.
Criação e manipulação de banco de dados geográficos. Análise espacial de dados geográficos.
Forma de desenvolvimento da atividade
^] Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)
Contribuição ao perfil do egresso
Dominar técnicas e linguagens relativas à aplicação de conhecimentos geográficos;
Desenvolver métodos, técnicas e produtos e implementar sistemas de geoprocessamento;
Propor, elaborar e desenvolver projetos de naturezas diversas relativas ao conhecimento
geográfico;
Conhecer e aplicar a diversidade de formas de representação cartográfica (mapas, gráficos,
tabelas, etc.) e utilizar recursos das geotecnologias, da informática e da estatística;
Elaborar, analisar e monitorar Cadastros Ambientais Rurais, Cadastros Multifinalitários e afins.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.
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2GE0045 - GEOGRAFIA DAS INDÚSTRIAS

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:
Ao mérito À carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

GEOCIÊNCIAS K] sim
não

a sim a
não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas

Prática: 15 horas, Teórica: 45 horas
Teórico/prática horas, EAD: horas

Modalidade curricular: ^] Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim* ^] não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Caracterização da produção industrial e tipos de indústria. Revolução industrial de alguns países
selecionados e divisão internacional do trabalho. Desenvolvimento capitalista e industrialização.
Processo de industrialização e configuração do espaço brasileiro. Trabalho de Campo.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo Q Estágio D Internato D TCC Q PCC (Licenciaturas)
Contribuição ao perfil do egresso
Apreender o conhecimento sobre Geografia Industrial em diferentes escalas;
Dominar os instrumentos de pesquisa neste campo do conhecimento, incluindo as atividades
de campo na investigação da produção industrial e suas implicações espaciais.
Utilizar os conhecimentos relativos à Geografia Industrial para desenvolver reconhecimentos,
levantamentos, estudos e pesquisas de caráter geoeconômico; na delimitação e caracterização
de regiões, regionalização e parcelamento do solo; no zoneamento económico e de áreas
urbanas e na elaboração de planos diretores; assim como na elaboração de estudos
geográficos de apoio a atividade empresarial.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

Campi
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2GE0046 - REGIONALIZAÇÃO DO ESPAÇO MUNDIAL

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:
Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

GEOCIËNCIAS sim D sim L_]
não não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _75_ _horas

Prática:_15_horas , Teórica: _60_
Teórico/prática_ _horas, EAD:

_horas
choras

Modalidade curricular: ^ Obrigatória |_| Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim* |^I não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Processo de formação de um espaço mundial integrado/fragmentado. Colonialismo,
Imperialismo e Divisão Internacional do Trabalho e os direitos humanos. Globalização,
Capitalismo Financeiro e Espaço geográfico. Recorte e perspectivas de regionalização do
espaço mundial. Estudo de caso. Trabalho de Campo.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo D Estágio D Internato Q TCC D PCC (Licenciaturas)
Contribuição ao perfil do egresso
Domínio de conteúdos específicos dos eixos integrantes da Matriz Curricular e de técnicas e
linguagens relativas a atual regionalização do espaço mundial.
Compreender a evolução do sistema capitalista de produção e suas relações com o espaço
geográfico.
Dominar conceitos como Novo Colonialismo, Novo Imperialismo, Globalização e Divisão
Internacional do trabalho e suas relações transescalares na configuração da atual
regionalização do espaço geográfico mundial.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

t

Campus Unlversitirio; Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445),~Em 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http ://www. uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL

Form. Código 11.764 - Formato A4 (210x297)



oLlNÍVERsidAdE
EsTAduAldELoNdRÍNA

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

2GE0047 - CLIMATOLOGIA APLICADA

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:
Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

GEOCIËNCIAS [3 sim D
não

^ sim Q
não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 75 horas

Prática: 45horas Teórica: SOhoras
Teórico/prática horas, EAD: _horas

Modalidade curricular: [^ Obrigatória D Optativa (Bacharelado)

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
[_] sim* ^ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Estudo do clima como fenómeno geográfico: urbanização, agricultura e saúde; manipulação de
dados climáticos, cartas sinóticas, interpretação de imagens de satélites meterológicos e
representação em climatologia; estudos de caso; Trabalho de Campo.
Forma de desenvolvimento da atividade
^ Disciplina D Módulo D Estágio Internato U TCC U PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Produzir análises climáticas em diferentes escalas voltadas ao mapeamento e planejamento em
diferentes escalas. Desenvolver levantamentos, reconhecimentos, estudos e pesquisas de
caráter físico geográfico (climático). Elaborar planos de zoneamento de áreas urbanas, rurais e
metropolitanas subsidiados nos conhecimentos climáticos. Elaborar e analisar mapas temáticos.
Delimitar e propor a caracterização de região, regionalização, parcelamento do solo e
zoneamento físico territorial para fins de planejamento.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.
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2GGM020 - PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:
Ao mérito À carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

GEOLOGIA E GEOMÁTICA K] sim
não

sim D
não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _60_ _horas

Prática:_30_horas , Teórica: _30_horas
Teórico/prática horas, EAD: horas

Modalidade curricular: ^] Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* 1X1 não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Comportamento da radiação eletromagnética perante os diferentes alvos terrestres e suas
respostas à mudança do meio; processamento digital de imagens orbitais (pré-processamento,
processamento e pós-processamento).
Forma de desenvolvimento da atividade
^] Disciplina d Módulo D Estágio Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)
Contribuição ao perfil do egresso
Dominar técnicas e linguagens relativas à aplicação de conhecimentos geográficos.
Propor, elaborar e desenvolver projetos de naturezas diversas relativas ao conhecimento
geográfico.
Conhecer e aplicar a diversidade de formas de representação cartográfica (mapas, gráficos,
tabelas etc.) e utilizar recursos das geotecnologias, da informática e da estatística.
Trabalhar de maneira integrada e contributiva em equipes multidisciplinares e ou
interdisciplinares.
Elaborar e aplicar Projetos de Educação Ambiental.
Elaborar e monitorar planos de gestão e manejo de unidades de conservação e de áreas
turísticas, assim como planos de manejo de bacias hidrográficas e planos de arborização
urbana.

Realizar estudos, projetos e análises ambientais com vistas ao licenciamento de atividades
potencialmente impactadoras e poluidoras (EIAS, RIMAS, EIV, EVTA, RÃS, PRAD, RAP etc.).
Utilizar resultados de mapeamentos para elaborar pareceres, laudos técnicos, perícias,
arbitramentos, auditorias e monitoramentos ambientais.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

Campus Universitário: Rodovia Celso Oarcia Cid (PR 445)7Em 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.ucl.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL

Forni. Código 11.764 - Formato A4 (210x297)
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UNÍVERSÍdAdE
EsTAduAldELONdRÍNA

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

2GE0048 - BIOGEOGRAFIA

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:
Ao mérito À carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

GEOCIÊNCIAS IZ] sim
não

~u sim
não

CARGA HORÁRIA (CH) total: GOhoras

Prática: 15 horas Teórica: 45horas
Teórico/prática 60 horas, EAD: horas

Modalidade curricular: ^] Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* 1X1 não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Conceitos fundamentais em Biogeografia. Interação dos elementos biológicos e geográficos no
estudo dos seres vivos. Origem e evolução dos seres vivos. As grandes unidades fitogeográficas
e zoogeográficas do planeta. Teorias Biogeográficas. Trabalho de Campo.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina Q Módulo [_] Estágio Internato U TCC U PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Compreender as principais causas que influenciam a distribuição da vegetação e da fauna na
Terra. Discutir sobre os conceitos de Biogeografia e sua aplicação prática. Compreender
conceitos geográficos e sua importância em estudos de Biogeografia. Propiciar o conhecimento
de aspectos teóricos e práticos da Bioqeografia. Reconhecer os principais biomas da Terra.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

Campus Universitiriu: Rodovia Celso Garcia Cid (PR445),Tün 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL
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GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

2GE0049 - CARTOGRAFIA TEMÁTICA

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:
Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

GEOCIËNCIAS K! sim D
não

sim Q
não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas

Prática:45 horas , Teórica: 15 horas
Teórico/prática horas, EAD: _horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim* |^| não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Introdução a Cartografia Temática. Linhas metodológicas da Cartografia Temática. Semiologia
Gráfica. Métodos de representação gráfica: qualitativo, ordenado e quantitativo nos diferentes
modos de implantação. Cartomática. Cartografia automatizada.
Forma de desenvolvimento da atividade
[El Disciplina D Módulo D Estágio D Internato Q TCC D PCC (Licenciaturas)
Contribuição ao perfil do egresso
Permitir aos alunos o entendimento e manipulação de técnicas cartográficas temáticas
convencionais, indispensáveis para o desenvolvimento de estudos geográficos; permitindo ao
profissional bacharel em geografia ou licenciado em geografia a capacidade de trabalhar em
equipes multidisciplinares na área de cartografia temática convencional;
Desenvolver projetos cartográficos para subsidiar a pesquisa em Geografia;
Elaborar e analisar mapas temáticos.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445);'Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL
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GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

2GE0050 - PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL URBANA

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:
Ao mérito À carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

GEOCIËNCIAS IZlsim
não

"u" IZ] sim
não

D

CARGA HORÁRIA (CH) total: 75 horas

Prática: 15 horas, Teórica: 60 horas
Teórico/prática horas, EAD: _horas

Modalidade curricular: |^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim* ^ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
As concepções de planejamento e gestão do território. Políticas e planos de intervenção no
território municipal que regem a apropriação e a reconfiguração territorial. A participação da
sociedade nas políticas públicas. Trabalho de campo.
Forma de desenvolvimento da atividade
^ Disciplina D Módulo D Estágio Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)
Contribuição ao perfil do egresso
Proporcionar um referencial teórico e prático, para fundamentar e desenvolver a capacidade de
identificação, análise e interpretação de problemas socioespaciais com objetivo de propor
intervenções no espaço geográfico (planejamento territorial);
Fomentar a consciência da importância da responsabilidade técnica e social, individualmente ou
em equipes multidisciplinares, com o intuito de buscar soluções de que contribuam para o bem
comum, em diálogo com a sociedade, visando a preservação e a conservação ambientais para
gerações futuras;
Fundamentar teoricamente-metodologicamente mediante o conhecimento das Leis a base para
elaboração:
1) PDM - planos diretores municipais;
2) Planos de zoneamento de áreas urbanas, rurais e metropolitanas e seus respectivos planos
diretores;

3)Caracterização de região, regionalização, parcelamento do solo e zoneamento físico territorial
para fins de planejamento.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

Campus Universitário: Rodovia Celso Guria Cid (PR 445)7En 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel,br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL
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2GE0051 - GEOMORFOLOGIA APLICADA

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:
Ao mérito À carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

GEOCIÊNCIAS IE] sim
não

sim
não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 75 horas

Prática: 45 horas Teórica: SOhoras
Teórico/prática 60 horas, EAD: horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim* [^ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Processos exógenos e morfologias derivadas (morfoescultura). Geomorfologia Litorânea,
Cárstica, Ambiental e Urbana. Alterações processuais por intervenção antrópica na vertente.
Técnicas de pesquisa em Geomorfologia. Geomorfologia como instrumento de planejamento e
gestão do território. Geotecnologias e geomorfologia ambiental. Trabalho de Campo.
Forma de desenvolvimento da atividade
IZI Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)
Contribuição ao perfil do egresso
- Na construção de bases teóricas e conceituais para o entendimento das características e
influências dos processos exógenos na esculturação do relevo; - Na identificação do significado
do relevo no contexto ambiental e social; - Na discussão de propostas e aplicações da
geomorfologia a planos, projetos e estudos ambientais; - No apoio para o desenvolvimento de
trabalhos integrados nas instituições de ensino com equipes multidisciplinares; - No apoio para
o entendimento de problemas ambientais em áreas urbanas e rurais próximos a realidade do
aluno e para trabalhos de campo;
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

I
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2GE0052 - HIDROGRAFIA

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:
Ao mérito À carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

GEOCIËNCIAS sim sim
não não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas

Prática: 15 horas , Teórica: 45 horas
Teórico/prática horas, EAD: _h oras

Modalidade curricular: ^] Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* ^ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Usos Múltiplos da Agua; Situação atual dos recursos hídricos; Demanda e Disponibilidade
Hídrica; Planejamento, zoneamento e Inundações Urbanas, Trabalhos de Campo
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina |_| Módulo |_| Estágio |_| Internato |_j TCC |_J PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
No conhecimento dos princípios, métodos de análise e interpretação dos usos múltiplos da
água;
Na obtenção de conhecimentos fundamentais sobre a situação atual das bacias hidrográficas
e dos recursos hídricos no Brasil e no mundo;
No entendimento do papel do profissional geógrafo na gestão integrada e participativa de
recursos hídricos;
No desenvolvimento da base técnica necessária à elaboração de documentos e outros produtos
de caráter técnico relativo à avaliação ambiental de bacias hidrográficas na disponibilidade
hídrica.

* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

Campus Univeraitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445),~Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL
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2GE0053 - MÓDULO PROFISSIONALIZANTE - GEOTECNOLOGIAS, PLANEJAMENTO E
GESTÃO TERRITORIAL RURAL

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:
Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

GEOCIËNCIAS IZlsim
não

~D K] sim
não

n"

CARGA HORÁRIA (CH) total: J50_ _horas

Prática:_30_horas, Teórica: _120_horas
Teórico/prática _horas, EAD: horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória |_| Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim* ^ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Práticas profissionalizantes relacionadas à gestão ambiental e territorial rural, de produtos
cartográficos, processamento digital de imagens e geoprocessamento. Trabalho de Campo.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo d Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)
Contribuição ao perfil do egresso
Elaborar, analisar e monitorar Cadastros Ambientais Rurais, Cadastros Multifinalitários e afins.
Elaborar e monitorar planos de gestão e manejo de unidades de conservação e de áreas
turísticas, assim como planos de manejo de bacias hidrográficas e planos de arborização
urbana;
Realizar estudos, projetos e análises ambientais com vistas ao licenciamento de atividades
potencialmente impactadoras e poluidoras (EIAS, RIMAS, EIV, EVTA, RÃS, PRAD, RAP etc.);
Elaborar e monitorar zoneamento ecológico-econômico;
Elaborar e propor planos de povoamento, migração interna, imigração e colonização;
Elaborar planos de zoneamento de áreas urbanas, rurais e metropolitanas e seus respectivos
planos diretores. Analisar e elaborar propostas de divisão dos territórios em unidades
administrativas municipais, estaduais e federal;
Elaborar e implementar Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Planos de
saneamento. Realizar pesquisas de mercado e intercâmbio comercial em várias escalas
territoriais;

Elaborar estudos geográficos de apoio à atividade empresarial.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

Campus Universltírio: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445),TOn 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL
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2GE0054 - MODULO PROFISSIONALIZANTE - GEOTECNOLOGIAS, PLANEJAMENTO E
GESTÃO TERRITORIAL URBANA

Depto(s) res|3onsável(eis):
GEOCIËNCIAS

Concordância do Departamento
quanta:

Ao mérito À carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

GEOCIËNCIAS [Z] sim
não

~n sim Q
não

CARGA HORÁRIA (CH) total: J50_ _horas

Prática:_30_horas, Teórica: _120_
Teórico/prática_ _horas, EAD:

_horas
_horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim* K| não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Práticas profissionalizantes relacionadas à gestão ambiental e territorial urbana, de produtos
cartográficos, processamento digital de imagens e fleoprocessamento. Trabalho de Campo.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo D Estágio D Internato Q TCC D PCC (Licenciaturas)
Contribuição ao perfil do egresso
Elaborar, analisar e monitorar Cadastros Ambientais Rurais, Cadastros Multifinalitários e afins.
Elaborar e monitorar planos de gestão e manejo de unidades de conservação e de áreas
turísticas, assim como planos de manejo de bacias hidrográficas e planos de arborização
urbana;

Realizar estudos, projetos e análises ambientais com vistas ao licenciamento de atividades
potencialmente impactadoras e poluidoras (EIAS, RIMAS, EIV, EVTA, RÃS, PRAD, RAP etc.);
Elaborar e monitorar zoneamento ecológico económico. Elaborar e propor planos de
povoamento, migração interna, imigração e colonização. Analisar, elaborar e propor a
estruturação, restruturação e operação de sistemas de circulação viária, circulação de
mercadorias e mobilidade urbana envolvendo diversos modais de transportes;
Elaborar planos de zoneamento de áreas urbanas, rurais e metropolitanas e seus respectivos
planos diretores. Analisar e elaborar propostas de divisão dos territórios em unidades
administrativas municipais, estaduais e federal;
Elaborar e implementar Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Planos de
saneamento. Realizar pesquisas de mercado e intercâmbio comercial em várias escalas
territoriais;
Elaborar estudos Qeográficos de apoio à atividade empresarial.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

Campi
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2TCC312 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO l (TCC l)

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:
Ao mérito | A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

GEOCIËNCIAS sim D
não

[E] sim
não

D

CARGA HORÁRIA (CH) total: _60_ _horas

Prática:_60_horas , Teórica: _horas
Teórico/prática horas, EAD: horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* [^1 não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Elaboração e desenvolvimento de um projeto de pesquisa, ou de um produto técnico, ou de um
plano de estágio, nas suas etapas iniciais de construção dos objetivos, fundamentos e métodos
a serem aplicados.
Forma de desenvolvimento da atividade
D Disciplina D Módulo D Estágio D Internato TCC U PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
- Propor, elaborar e desenvolver as etapas iniciais de projetos de naturezas diversas relativas ao
conhecimento geográfico;
- Dominar fundamentos, técnicas e linguagens relativas à aplicação de conhecimentos
geográficos;
- Consolidar e demonstrar domínio sobre categorias, conceitos e processos relativos à Geografia
como ciência;
- Demonstrar superação da fragmentação de saberes por meio da integração e articulação dos
conhecimentos específicos;
- Trabalhar de maneira integrada e contributiva em equipes multidisciplinares e ou
interdisciplinares.
*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

Jl
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2GE0055 - GEOGRAFIA DO BRASIL

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:
Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

GEOCIËNCIAS K] sim
não

~u sim
não

CARGA HORÁRIA (CH) total:

Prática:_15_horas , Teórica:
Teórico/prática horas, EAD:

75_

60_

_horas

_horas
horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* Q não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
O espaço brasileiro: a configuração territorial desde a colonização até a contemporaneidade. O
processo de regionalização e as relações inter e intra-regionais: desigualdades, diferenciações
e particularidades formativas do território político-jurídico brasileiro. Trabalho de Campo.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)
Contribuição ao perfil do egresso
Dominar técnicas e linguagens relativas à aplicação de conhecimentos geográficos.
Discutir a ciência geográfica, seu método e suas implicações acerca da temática.
Desenvolver trabalhos integrados nas instituições de ensino com equipes multidisciplinares e/ou
interdisciplinares
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

SL.
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2GE0056 - ANÁLISE AMBIENTAL

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:
Ao mérito À carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

GEOCIËNCIAS sim "D"
não

Kl sim D
não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 75 horas

Prática: 45 horas Teórica: 30 horas
Teórico/prática 60 horas, EAD: horas

Modalidade curricular ^ Obrigatória [_] Optativa
Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
C] sim* ^ não
Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Referenciais teóricos na Análise Ambiental. A Análise Ambiental e sua Aplicação. Avaliação de
Impacto Ambiental, Impactos Ambientais (AIA) conceitos e componentes. A Legislação
Ambiental no Brasil Estudo e Licenciamento Ambiental, (EIA e RIMA) e laudo técnico. Trabalhos
de campo.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)
Contribuição ao perfil do egresso
- No desenvolvimento aplicado do exercício de bases teóricas e práticas de análise geográfica
em estudos de licenciamento ambiental para o entendimento das características e influências e
impactos da ação antrópica sobre o meio natural no contexto jurídico e institucional. Através das
atividades de práticas em campo, conhecer e desenvolver ação integrada em instituições do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA e de ensino com equipes multidisciplinares.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

A
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2GGM021 - GEOLOGIA APLICADA À GESTÃO E PLANEJAMENTO URBANO

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:
Ao mérito À carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

GEOLOGIA E GEOMÁTICA sim sim D
não não

CARGA HORÁRIA (CH) total: -75. _horas

Prática:_45_horas , Teórica: _30_horas
Teórico/prática horas, EAD: horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória Q Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* ^1 não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Componentes geológicos e geomoríológicos associados às ações antrópicas. Riscos geológicos
urbanos. Métodos e técnicas de investigação de solo e subsuperfície. Cartografia de estudos
geológicos urbanos. Passivos ambientais de atividades urbanas. Geologia Aplicada à Gestão e
Planejamento Urbano. Trabalho de Campo.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo D Estágio D Internato TCC Q PCC (Licenciaturas)
Contribuição ao perfil do egresso
Instrumentalizar o aluno de Geografia para a análise, diagnóstico e ações de Gestão e
Planejamento Urbano com metodologia e ferramentas da Geologia. Explorar os conteúdos dos
conceitos balizadores na perspectiva da análise ambiental urbana: natureza, ambiente,
paisagem e impacto. Expor estudos de casos relativos às experiências de Gestão e
Planejamento Urbano utilizando métodos, conceitos e técnicas de Geologia.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.
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2TCC313 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II (TCC-II)

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:
Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

GEOCIËNCIAS sim sim
não não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _135_ _horas

Prática:_135_horas , Teórica:
Teórico/prática horas, EAD:

_horas
_h oras

Modalidade curricular: |^j Obrigatória U Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* ^ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Desenvolvimento de um projeto de pesquisa, ou de um produto técnico, ou de um plano de
estágio, nas suas etapas metodológicas e discursivas, buscando a conclusão dos objetivos
almejados.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo D Estágio Internato ^ TCC Q PCC (Licenciaturas)
Contribuição ao perfil do egresso
- Desenvolver as etapas metodológicas e discursivas de projetos de naturezas diversas relativas
ao conhecimento geográfico;
- Dominar as metodologias definidas para a aplicação de conhecimentos geográficos;
- Demonstrar domínio sobre categorias, conceitos e processos relativos à Geografia como
ciência;

- Demonstrar domínio de procedimentos relativos a sua atuação profissional, desenvolvimento
da capacidade de investigação, estímulo de soluções de problemas, aptidão para o uso de novas
tecnologias;
- Trabalhar de maneira integrada e contributiva em equipes multidisciplinares e ou
interdisciplinares.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.
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ARTICULAÇÃO ENTRE AS DISCIPLINAS E OS EIXOS DE CONHECIMENTOS

Eixos de Conhecimento Atividades Pedagógicas e
Cargas Horárias

% da Carga
Horária Total

Produção do Espaço e Dinâmicas
Socioambientais

História da Formação da Sociedade Brasileira;
Geografia da População e Demografia; Meio
Ambiente e Educação Ambiental; Geologia;
Geografia Agrária; Climatologia;
Geomorfologia; Pedologia; Geografia Urbana;
Geografia das Indústrias; Regionalização do
Espaço Mundial; Biogeografia; Hidrografia;
Geografia do Brasil.
TOTAL DO EIXO: 960 h

31,17%

Fundamentação Metodológica e
Epistemológica

Epistemologia da Geografia; Fundamentos de
Pesquisa em Geografia; Teorias de Região e
Regionalização.
TOTAL DO EIXO: 195 h

6,33%

Linguagens e Tecnologias Aplicadas
à Geografia

Cálculo Básico Aplicado à Topografia;
Cartografia; Cartografia Digital; Cartografia
Temática; Introdução ao Sensoriamento
Remoto; Estatística Aplicada à Geografia;
Topografia; Geoprocessamento;
Processamento Digital de Imagens.
TOTAL DO EIXO: 555 h

18,02%

Práticas de Aplicação Profissional

Planejamento e Gestão Territorial; Climatologia
Aplicada; Geomorfologia Aplicada; Geologia
Aplicada à Gestão e Planejamento Urbano,
Análise Ambiental; Módulo Profissionalizantes
- Geotecnologias, Planejamento e Gestão
Territorial Rural; Módulo Profissionalizantes -
Geotecnologias, Trabalho de Conclusão de
Curso (TCC) l; Trabalho de Conclusão de
Curso (TCC) II,
TOTAL DO EIXO: 870 h

28,25%

Observação: Estão previstas duas disciplinas optativas que serão cursadas nos sétimo e oitavo semestres,
com carga horária de 120 h, que equivalem a 3,90% da carga horária total do curso. Há ainda 70 h de
Atividades Académicas Compiementares (AAC) que correspondem a 2,27% da carga horária total. Além
de 310 h de creditação da extensão, equivalente a 10,06% da carga horária total do curso.

Carga Horária total = 3 080 h
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