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DISCIPLINA: Geografia II
Vigência: a partir de 2019/1
Período letivo: 2º ano
Carga horária total: 60 h
Código: VG_TEC.143
Ementa: A disciplina se propõe a incentivar/despertar a reflexão e a discussão
acerca do espaço agrário, tanto na escala local quanto mundial, a partir do
conhecimento de seus sistemas, políticas, produções e as dinâmicas espaciais
decorrentes desses processos, assim como a compreensão da origem do cultivo
de alimento e as implicações e importância da agricultura para formação e
manutenção do espaço urbano. Os principais centros de produção alimentícia do
Brasil e do mundo, em síntese compreensão do espaço geográfico de alimentos.
Em análise regional, a análise e a reflexão acerca das questões culturais,
naturais e socioeconômicas. A análise sobre a dinâmica populacional e suas
teorias demográficas e seus reflexões na organização do território bem como a
mobilidade resultante.
Conteúdos
UNIDADE I – A Dinâmica Populacional
1.1 Conceitos básicos
1.2 Teorias demográficas e crescimento demográfico
1.3 Migrações e suas condicionantes
1.4 A distribuição da população no Brasil e no mundo
1.5 A estrutura da população
1.6 As condições de vida e os desafios básicos da população brasileira
e mundial
1.7 Mobilidade populacional
UNIDADE II - Espaço Geográfico e a Agricultura
2.1 As novas relações campoXcidade
2.2 Os sistemas agrícolas
2.3 A relação do homem com a natureza, a localização espacial dos
primeiros alimentos e quais os tipos de cultivo
2.4 A formação e o desenvolvimento do complexo agroindustrial
brasileiro; distribuição espacial da produção alimentícia
2.5 O desenvolvimento sustentado
2.6 A agricultura familiar e a agro ecologia
2.7 A modernização da agricultura e a exclusão
2.8 A agricultura brasileira e a rio-grandense
2.9 A estrutura fundiária brasileira
2.10 As políticas agrárias e o Estatuto da Terra; Novo código florestal
2.11 Os movimentos sociais e a reforma agrária
2.12 As relações de trabalho no campo
2.13 Os maiores produtores mundiais de alimentos
2.14 Problemas ambientais gerados no meio rural
UNIDADE III – Rio Grande do Sul
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3.1
3.2
3.3
3.4

Questões culturais
Questões naturais
Questões socioeconômicas
Produção agrícola, principais cultivos regionais
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