
DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA I 

CURSO: TÉCNICO EM SERVIÇOS JURÍDICOS (INTEGRADO) 

SÉRIE: 1º SÉRIE 

CARGA HORÁRIA: 100 HORAS 

DOCENTE RESPONSÁVEL: YNAKAM LUIS DE VASCONCELOS LEAL 

EMENTA 

 
Aspectos conceituais do espaço geográfico; Cartografia e representações do espaço; 

Surgimento do universo e formação da Terra; Aspectos naturais da paisagem e os sistemas 

naturais; Processo de humanização e produção do espaço geográfico; Indústria e o espaço 

geográfico; O processo de industrialização mundial e seus principais impactos socioambientais; 

A Globalização e Regionalização do Espaço Geográfico. Os blocos de poder no Mundo. População 

mundial: distribuição, crescimento e migrações. A geografia das lutas sociais e as questões 

ambientais. Os espaços urbano e rural no mundo globalizado; Fontes de energia; Conflitos 

mundiais e disputas territoriais. 

OBJETIVOS DE ENSINO 

 
Geral 

 
Compreender o espaço geográfico, evidenciando os processos de transformação, 

humanização e representação do espaço, bem como refletir sobre mundialização da economia 

e o processo de globalização do espaço geográfico mundial, considerando as características 

regionais peculiares, como a cultura, mudanças econômicas, a dinâmica política dos territórios 

e os impactos ambientais locais e globais. 

 

Específicos 

 
 Introduzir os conhecimentos específicos das linguagens geográfica, cartográfica e 

outras formas de representação do espaço e na interpretação de gráficos, mapas, 
tabelas e imagens que permitam a compreensão de fatos econômicos e (geo)políticos, 
bem como saber se orientar e localizar-se no espaço geográfico; 

 Compreender a formação do universo, da Terra e de seus sistemas naturais; 

 Identificar a Terra como um sistema e reconhecer a importância de cada ―esfera‖ para 
a preservação da vida; 

 Identificar o Espaço Geográfico considerando a complexidade das transformações do 
mesmo, através das marcas deixadas pelas atividades humanas; 

 Analisar o processo de industrialização e urbanização do espaço geográfico. 

 Relacionar os problemas ambientais com o uso dos recursos naturais. 

 Analisar os processos de globalização e regionalização do espaço geográfico mundial; 

 Compreender os processos mais recentes de mudanças na economia mundial; 

 Identificar os principais blocos de poder no mundo e os diferentes critérios de 

regionalização dos países; 

 



 Compreender as principais diferenças e relações existentes entre os países 

desenvolvidos e os subdesenvolvidos; 

 Estudas as principais formas de impacto ambiental do/no espaço mundial e local. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
Unidade 1 - Espaço geográfico: aspectos conceituais, sistema de representação e 

controle do espaço e caracteristicas e estrutura da terra. 

 

 Categorias epaciais. 

 A localização no espaço e os sistemas de informações geográficas. 

 Geoprocessamento e mapas. 

 Geologia - evolução da terra e fenômenos geológicos. 

 Estrutura geológica e mineração no brasil. 

 Relevo e solo – formação e classificação. 

Unidade 2 – Espaço geográfico: aspectos climáticos, fitogeográficos, recursos hídricos e 

ambientais em uma perspectiva global e brasileira. 

 

 Dinâmica climática. 

 Climas e formações vegetais no mundo. 

 Dinâmica climática e formações vegetais no brasil. 

 Água - uso e problemas. 

 Águas continentais do brasil. 

 Questão ambiental e desenvolvimento sustentável. 

 A dimensão global de alguns problemas ambientais. 

 Domínios morfoclimáticos e questão ambiental no brasil. 

 
Unidade 3. Globalização e fronteiras econômicas 

 
 Evolução do sistema capitalista. 

 Velha ordem mundial. 

 Geopolítica atual: o mundo em construção. 

 Globalização e redes da economia mundial 

 Globalização, comércio mundial e blocos econômicos 

 O brasil no mundo globalizado 

 
Unidade 4. A geografia das lutas e conflitos internacionais 

 
 O mundo entre guerras. 

 Geopolítica atual – um mundo em construção. 

 Etinia e modernidade. 

 Conflitos étnico-nacionalistas e separatismo. 

 



 Os dois lados do terrorismo. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 
Método expositivo-reflexivo-participativo, com a realização de pesquisas individuais e em 

equipes, seminários e elaboração de questionamentos críticos, a partir do estímulo sensorial 

dos estudantes nas aulas teóricas e práticas com participação em projetos de extensão e 

pesquisa. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 
Serão considerados e analisados nas avaliações, o desempenho coletivo; o desempenho 

individual; a verificação dos exercícios quanto à correção, ordem e clareza e a assiduidade, 

além da avaliação prevista no Art. 23, 1º e 4º, juntamente com as atitudes, procedimentos e 

competências. Havendo, portanto: Avaliação continuada; Elaboração de comentários e 

questionamentos críticos; Pesquisas em sítios oficiais; Realização de seminários; Execução de 

exercícios de verificação da aprendizagem; Elaboração de relatório(s) de aula(s) de campo(s). 

RECURSOS DIDÁTICOS 

 
Quadro branco e pincel atômico, slides, TV e vídeo, Microcomputador, Data Show, projetor de 

imagens, aparelho de som, CD’s, DVD’s, jornais, revistas, textos e livros did ticos. 
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