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Ementa 

A ciência regional: definições, linhas de análise e principais teorias explicativas do desenvolvimento e 

subdesenvolvimento regional. Definição de análise regional e a importância do seu instrumental. Exame 

das técnicas qualitativas e quantitativas utilizadas na análise regional. Modelização econômica e 

desenvolvimento regional. Exame dos fenômenos de desigualdade do desenvolvimento no espaço e das 

disparidades regionais, a partir da análise regional e das abordagens e experiências em matéria de 

desenvolvimento regional e local. As mudanças nas estruturas econômicas sobre a evolução dos espaços 

territoriais. A ação coletiva regional. Estimular análises inovadoras face aos problemas de 

desenvolvimento local, regional e urbano. 

 

Objetivos 

O objetivo dessa disciplina é fornecer um instrumental de análise para a compreensão dos fenômenos 

regionais. O curso dá ênfase à aplicação da análise regional para problemas concretos do 

desenvolvimento regional. Portanto, o aluno será dotado de um instrumental de análise para a construção 

de indicadores e a compreensão da dinâmica das regiões. 

 

Conteúdo Programático 

1 - Introdução à análise regional. 

2 - Desenvolvimento e subdesenvolvimento econômico regional e local: teorias clássicas e 

contemporâneas 

3 - Métodos e técnicas de análise regional: indicadores de especialização/localização e método 

estrutural-diferencial 

4 - A importância da análise espacial na análise regional. 

5 - O urbano e o regional no Brasil: perfil histórico e tendências contemporâneas. 

7 - Distribuição espacial do urbano e o regional no Paraná. 

8 - Estudos de caso e aplicação de métodos e técnicas de análise regional e espacial na caracterização 

regional nacional e local. 



 

 

 

 

 

Atividades Práticas – grupos de 01 a 02 alunos 

 

 

Atividades Práticas Supervisionadas – grupos de 01 ou 02 alunos 

- Poderão ser solicitados seminários da bibliografia do curso e trabalhos sob a supervisão do professor. 

 

Metodologia: 

- Aulas expositivas; 

- Trabalhos, estudos e leituras em grupos e/ou individual; 

- Debates e apresentação de seminários (à critério do professor); 

- Considerando qualquer tipo de suspensão das atividades acadêmicas letivas presenciais, as aulas 

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

Resoluções da Unioeste sobre o assunto. Para isso, serão utilizados softwares como o Moodle 

Unioeste, Microsoft Teams, Zoom, Google Meet ou Skype, 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 permanecer suspensas as atividades acadêmicas letivas presenciais e a 

Unioeste permitir. 

 

Avaliação: 

A metodologia do Curso é de aprendizado compromissado. A avaliação constará de avaliações 

individuais (prova escrita), ligada à temática estabelecida pelo professor e a partir das referências 

bibliográficas fornecidas na primeira aula e a posteriori, conforme o caso. A frequência e a apresentação 

de seminários (quando houver ou for solicitado) são condições necessárias e suficientes para a avaliação 

individual. A nota final fica a critério do professor.  

Prova Individual: será sem consulta. O conteúdo da prova abrange todo o material ministrado. A 

avaliação individual poderá ser substituída por trabalho/artigo individual, conforme decisão do 

professor a partir da análise do desempenho da turma. Ou poderá haver ambos, prova individual e 

trabalho/artigo individual. 

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

participação em sala de aula e o desempenho nos seminários (quando houver).  

O aluno com nota insuficiente ao final do curso e do processo avaliação poderá, a critério do professor, 

assistir ou ministrar seminários em cursos do bacharelado em Ciências Econômicas da Unioeste/Toledo, 

como mecanismo de complementar sua nota. As aulas serão indicadas pelo professor. 

No caso da excepcionalidade gerada por suspensão de atividades acadêmicas letivas presenciais, as 

avaliações poderão ser realizadas de forma remota e entregues via e-mail ou via Moodle Unioeste. 
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