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OBJETIVO:  Análise do espaço catarinense em suas diferentes configurações socioespaciais.  

 

 

EMENTA: Estudo da formação socioespacial catarinense; e dos diferentes aspectos de sua economia, 

sociedade, cultura, natureza; observados também em sua configuração regional, caracteriza-

dos no tempo e espaço; e considerando-se as articulações com o espaço nacional e mundial. 

 

 

 

 

 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 

1. Aspectos Gerais da Natureza e Sociedade. 

 

Retrata os elementos naturais, suas inter-relações e a importância no processo histórico-social; 

observa histórica e espacialmente a dinâmica social catarinense; e, procede à análise sobre a 

formação territorial e político-administrativa do estado. 

 

2. Formações Socioespaciais em sua gênese e dinâmica. 

 

O intuito aqui é analisar as diferentes formações socioespaciais que, em seu conjunto, caracterizam 

a  formação e dinâmica socioespacial catarinense, observado a sua gênese, todo o processo de 

transformação a que estão sujeitas e sua situação atual; considerando, em sua inter-relação, o social, 

o cultural, o econômico e o ambiental. 

 

3. Elementos gerais constituintes da atividade econômica. 

 

Leva em consideração os processos, a nível geral de Santa Catarina, das atividades produtivas em 

seus diferentes setores, considerando a produção, a comercialização e o consumo.  

 

4. Uma passagem específica pelo urbano e regional. 

 

Detêm-se em enfatizar os inúmeros aspectos da dinâmica urbana e seu acentuado processo de 

urbanização, e que promoveu profundas transformações no espaço; além de ocupar-se da 

caracterização regional do estado, histórica e espacialmente. 

 

 



 

 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

Em conformidade com as medidas de prevenção, controle e contenção de riscos na UFSC que 

limitam as atividades presenciais e, em atendimento à Resolução Normativa 140/2020/CUn, o ensino de 

Geografia de Santa Catarina, no semestre 2021-2, será ofertado na modalidade REMOTA a partir do dia 

28 de outubro de 2021 até a finalização do cronograma da disciplina em 24 de março de 2022. 

A adequação das atividades didático-pedagógicas da disciplina se dará com a realização de dois 

grupos de atividades não presenciais: as atividades SÍNCRONAS que serão desenvolvidas em transmissão 

“ao vivo” com o uso da plataforma Moodle, com o apoio de outras plataformas e ferramentas digitais se 

necessário. O horário será às quintas-feiras, de 18:30 às 22:10 horas, correspondendo a 50% da carga horária 

da disciplina. As atividades ASSÍNCRONAS compreenderão os 50% restantes e irão incluir diversas 

atividades: leitura e fichamento de textos, assistência de vídeos acadêmicos, científicos e documentários, 

visitas virtuais a órgãos governamentais, instituições e empresas e o acesso a páginas ou plataformas de 

visualização de mapas e outros materiais técnico-científico pedagógicos; parte delas, incluídas no PCC da 

disciplina. O controle de frequência será feito mediante o registro da assiduidade dos estudantes nas 

atividades síncronas e assíncronas, mas considerando-se, quanto às atividades síncronas, a possibilidade de 

flexibilização caso algum problema técnico dificulte a ação. 

 

 

 TÉCNICAS UTILIZADAS  

 

O conteúdo da disciplina será ministrado tendo por base: aulas expositivas, com projeção de 

apresentações, mapas, textos etc. abertas à participação em tempo real dos estudantes; leituras programadas; 

assistência de palestras e filmes pela internet; aplicação de exercícios orientados.  

 

 

 AVALIAÇÃO  

 

Ocorrerá uma avaliação assíncrona referente a conteúdos da segunda unidade do programa. As 

outras duas avaliações dizem respeito ao Seminário Temático, distribuído já nos primeiros dias de aula, 

equivalendo a uma apresentação síncrona do tema e, a produção, assincronicamente, de um artigo sobre 

este mesmo tema. 
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 CRONOGRAMA  

 

As aulas remotas ocorrerão de forma síncrona, sempre no horário das quintas feiras, entre 18:30 

às 22:10 horas conforme o exposto no cronograma abaixo. Quanto a aulas e/ou atividades assíncronas, 

considerarão os horários restantes de quinta feira, ou, em comum acordo com as possibilidades dos 

discentes. OBS: as aulas remotas poderão, excepcionalmente ocorrer nos segundos horários das quintas 

feiras, entre 20:20 e 22:00 horas, quando necessários, em especial em relação os seminários e atividades 

específicas do estágio docência. 

 

 

MÊS DIA CONTEÚDO 

Outubro 28 Comentário geral sobre Plano de Ensino e atividades do semestre. Discussão 

sobre temas e definição de grupos para os seminários. 

Novembro 04 Natureza em Santa Catarina e suas inter-relações.  

 11 Constituição étnico-cultural em Santa Catarina no transcorrer do tempo.  

 18 Formação territorial e político-administrativa; e aspectos gerais sobre a Formação 

Sócio-Espacial catarinense.  

 25 Formação Litorânea: gênese e configuração.  

Dezembro 02 Formação Litorânea: transformações e atualidade.  

 09 Planalto Catarinense: gênese e configuração.  

 16 Planalto Catarinense: analogia com sertão nordestino / transformações e 

atualidade. 

Fevereiro 03 Vales Litorâneos: gênese e configuração.  

 10 Vales Litorâneos: analogia com sudeste brasileiro / transformações e atualidade.  

 17 Seminários temáticos (04 aulas)  

 24 Vale do Peixe e Oeste: gênese e configuração.  

Março 03 Vale do Peixe e Oeste: transformações e atualidade, com complementação de 

discussão sobre a problemática do Contestado.  

 10 Análise geral sobre o campo e o rural em Santa Catarina (04 aulas).  

 17 Análise geral sobre o urbano e o industrial em Santa Catarina.  

 24 Caracterização da dinâmica regional catarinense. 

 

 

 

 

 


