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Ementa 

Estudo dos componentes da dinâmica demográfica: fecundidade, mortalidade e migração. Análise da 

composição e distribuição espacial da população. Medidas de mortalidade. Medidas de fecundidade, 

natalidade e reprodução. Medidas de migração. Tabelas de sobrevivência (expectativa de vida). 

Tendências históricas da fecundidade, mortalidade e migração. Determinantes sociais e econômicos da 

fecundidade, mortalidade e migração. Impactos para a economia regional. Estudos de caso para o 

desenvolvimento regional. 

 

Objetivos 

O objetivo dessa disciplina é fornecer um instrumental para calcular, avaliar e interpretar os principais 

componentes da dinâmica demográfica: fecundidade, mortalidade e migração. Permite calcular e 

interpretar a expectativa de vida. Possibilita analisar o tamanho, a composição e distribuição da 

população, por sexo e idade. Observar, analisar e interpretar as mudanças nos componentes 

demográficos e a transição demográfica. Compreender as transformações demográficas e seus efeitos 

para a economia e desenvolvimento. 

 

Conteúdo Programático 

1 – Conceitos dos componentes da dinâmica demográfica – conceito de coorte e período; Transição 

demográfica; 

2 – Taxas demográficas – Taxas brutas, líquidas e especificas de mortalidade, fecundidade, natalidade, 

reprodução e migração – interpretação das taxas e probabilidades; Taxas de crescimento da 

população. 

3 – Funções, fórmulas e interpretação da tabela de sobrevivência; Interpretação e análise da 

expectativa de vida e envelhecimento populacional; Pirâmides etárias e composição por sexo e 

idade da população. 



 

 

 

 

4 – Determinantes sociais e econômicos da fecundidade.  

5 – Determinantes sociais e econômicos da mortalidade. 

6 – Determinantes sociais e econômicos da migração. 

7 – Transformações dos componentes da dinâmica demográfica e seus efeitos para a economia e 

desenvolvimento regional. 

 

Atividades Práticas – grupos de 01 a 02 alunos 

 

 

Atividades Práticas Supervisionadas – grupos de 01 ou 02 alunos 

- Exercícios práticos realizados no Laboratório de Informática. Em casos de aulas remotas síncronas, 

os exercícios serão realizados no equipamento do próprio aluno. 

 

 

Metodologia: 

A Metodologia da disciplina baseia-se em aulas expositivas com o uso da estrutura do laboratório de 

informática e multimídia. Além disso, os textos devem ser debatidos em sala de aula e em algumas 

aulas, pode ser solicitada a apresentação de seminários por parte dos alunos.  

Será cobrado a resolução de exercícios e trabalhos práticos, além de resenhas e outros trabalhos. 

Considerando a pandemia de Covid-19 e a suspensão das atividades acadêmicas letivas presenciais, as 

aulas poderão ser ministradas de forma remota síncrona, em caráter excepcional, de acordo com a 

Resolução Nº 052/2020-CEPE de 21 de maio de 2020. As aulas ocorrerão com a utilização de 

softwares que permitam essa forma de ensino. Pode-se utilizar os softwares Microsoft Teams, Zoom 

ou Google Meet, sendo que a escolha será determinada pela opção que melhor se adaptar às 

necessidades. Reiterando que essa forma excepcional de ensino só será efetivada com a anuência de 

todos os alunos matriculados na disciplina.  

Para registrar a presença dos alunos, as aulas serão gravadas e os softwares também possuem formas 

de mostrar os participantes, sendo emitido um relatório ou mesmo tirando foto ou print da tela no 

momento de registrar a frequência. 

Deve-se ressaltar que a modalidade de ensino remota síncrona terá validade enquanto permanecerem 

suspensas as atividades acadêmicas letivas presenciais, por conta da Pandemia do COVID-19. 

 

 

Avaliação: 

A avaliação final constará dos trabalhos e exercícios práticos e uma avaliação individual. 

A avaliação por meio dos exercícios e trabalhos práticos está relacionada às técnicas aprendidas na 

disciplina e podem ser individuais ou em grupos. 

A avaliação final também constará de uma avaliação individual sem consulta. O conteúdo desta 

avaliação abrange todo o material ministrado. Esta avaliação individual poderá ser substituída por 

trabalho/artigo individual, conforme decisão do professor e baseado no desempenho da turma.  

O conceito final fica a critério do professor e leva em consideração a nota das avaliações e a 

participação em sala de aula.  

No caso da excepcionalidade gerada pela pandemia de Covid-19 e suspensão das atividades 

acadêmicas letivas presenciais, as avaliações poderão ser realizadas de forma remota e entregues via 

e-mail. 
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