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.

Conteúdo

(Em caso de componente curricular já cadastrado, copie a ementa do SIGAA (na aba Ensino > Consulta
> Componentes curriculares)

Conceitos e fontes de dados em Demografia. Análise estática da população: tamanho
e composição da população. Fatores dinâmicos da população. Conceitos de coorte e
período. Indicadores de Mortalidade. Noções e conceitos de tabela de sobrevivência.
Indicadores de Fecundidade. Indicadores de Migração. Padronização direta e indireta

.

Metodologia

(Descrição de como a disciplina será desenvolvida, especificando-se as técnicas de ensino a serem
utilizadas)

Serão disponibilizados, no sigaa, conteúdo como notas de aula, textos e vídeos
com explicações do conteúdo. Algumas aulas serão ministradas online, utilizando
a plataforma Google meets.

.

Procedimentos de
avaliação da aprendizagem

(Descrição dos instrumentos e critérios a serem utilizados para a verificação da
aprendizagem)
Serão realizadas 2 avaliações, através de envio de
trabalhos na opção “tarefas” ou “questionário” do
sigaa, e 1 avaliação com realização de trabalho
prático com entrega de relatório por envio de tarefa
no sigaa.

.

Cronograma e critérios para a
realização das atividades e
validação da assiduidade dos

discentes

(Detalhamento das atividades com os critérios de validação da
assiduidade dos discentes. De acordo com parágrafo 4o do Art. 3o
da RESOLUÇÃO 031/2020 CONSEPE, de 16 de julho de 2020: “A
frequência e a participação dos discentes serão verificadas de
acordo com o acompanhamento das atividades propostas,
conforme plano de curso.”



Unidade 1, 24/08 a 24/09
-Demografia: definição, principais conceitos e
componentes da dinâmica demográfica.

-Fatores estáticos da população: estrutura etária e
por sexo: pirâmide etária; indicadores de estrutura:
índice de envelhecimento; razão de sexo; razão de
dependência.

-Apresentação geral das principais Fontes de dados
demográficos: Registros administrativos, Censos
Demográficos; Pesquisas amostrais

-Avaliação da qualidade da declaração de idade:
índice de Whipple; índice de Concentração em Idade
Simples (ICIS)

Unidade 2, 29/09 a 29/10
-Equação do balanceamento e modelos de
crescimento populacional: Crescimento geométrico;
Crescimento exponencial; Crescimento linear;
Crescimento logístico.

- Taxas demográficas e o conceito de pessoas-ano.
Diagrama de Lexis.

- Taxas, medidas e fontes de dados de mortalidade.

- Tabela de Sobrevivência

Unidade 3, 03/11 a 03/12
- Taxas, medidas e fontes de dados de fecundidade.

- Taxas Bruta e Líquida de Reprodução.

- Taxas, medidas e fontes de dados de migração.

- Padronização direta e indireta de taxas
demográficas

A validação da assiduidade dos estudantes se dará
pela participação em pelo menos de 75% do tempo
da aula síncrona do dia e pelo cumprimento das
atividades.

.

Detalhamento dos recursos
didáticos a serem utilizados

(Recursos a serem utilizados para o desenvolvimento dos
conteúdos)
Vídeos gravados pelos professores e
colocados no sigaa;



Notas de aula em pdf colocadas no sigaa;
Textos disponibilizados via sigaa;
Aulas online usando a plataforma Google
Meets

.

Datas e horários das atividades
síncronas

(Atividade síncrona não é obrigatória. De acordo com parágrafo 2o do
Art. 3o da RESOLUÇÃO 031/2020 CONSEPE, de 16 de julho de
2020 ”as atividades de interação online síncronas com os discentes,
previstas nos planos de curso, os docentes deverão respeitar os dias
e horários registrados para a turma no SIGAA.”
As aulas síncronas serão sempre da 19h às
20:30h nos dias:
25/08; 8/09; 22/09 - unidade I
29/09; 13/10; 27/10 – unidade II
3/11; 17/11; 1/12 – unidade III

Insira as informações aqui.

.
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Informações
adicionais:

(Se quiser, acrescente informações relevantes sobre o seu Plano de Curso e o
desenvolvimento do componente curricular)

Insira as informações aqui.


