
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA - PPGG 
PLANO DE AULA REFERENTE A DISCIPLINA DE MUDANÇAS 

AMBIENTAIS GLOBAIS: REPERCUSSÕES NA AMAZÔNIA 
 

CURSO: Programa de Pós Graduação em Geografia  

Turma de Mestrado  (X )          Turma de Doutorado  ( X  ) 

DISCIPLINA: Mudanças ambientais globais: repercussões na Amazônia 

Nº CRÉDITOS: 80 h SEMESTRE:  Segundo 

LOCALIDADE (POLO): Unir/ Campus Porto Velho 

DOCENTE: Alexis Bastos 

 

1. Conteúdo a ser trabalhado 
 
Mudanças Ambientais Globais e o Clima dos Trópicos: principais eventos e conceitos; 

Tratados e Convenções Internacionais sobre o Clima e as Mudanças Globais; 

Variabilidade Climática e Incêndios Florestais: causas do desmatamento na Amazônia 

e suas implicações futuras; Variações climáticas e o Aquecimento Global na Amazônia; 

Mudanças no Uso da Terra na Amazônia e o Clima. Efeitos do El Niño e La Niña na 

Amazônia; Métodos para quantificação de carbono; Economia verde e mercados ligados 

às mudanças climáticas; Políticas Públicas e o Clima na Amazônia; O IPCC e as 

Mudanças Globais: resultados e perspectivas no ambiente Amazônico;  

 
2. Justificativa e objetivos 
 

Há hoje a necessidade de se conhecer como diferentes formas de uso e 

ocupação dos solos impactam e suas relações com o clima, impactam a sociedade 

(local, regional e global), bem como aprofundar olhares dessas consequências para a 

Amazônia.  

Por ser esta região uma área de expansão da fronteira agrícola, onde estão 

concentradas significativas concentrações de carbono contidos em biomassa vegetal 

viva acima e abaixo dos solo e nos solos e pelas características de análise espacial 

integradas proporcionadas pela Geografia, desenvolver que podem ser emitidos para 

atmosfera, contribuindo para ampliar os gradientes de temperatura conhecimento na 

área é uma importante contribuição do PPGG na construção de profissionais que 

possam conciliar melhores formas de aproveitamento dos espaços no tocante a 



aspectos de aptidão e capacidade de suporte com menores fatores de emissão de 

gases de efeito estufa.  

 

Objetivos. Compreender os processos de mudanças do clima, como fatores 

antrópicos interferem em suas dinâmicas e quais os impactos sociais, ambientais e 

econômicas para Amazônia decorrentes destas alterações.  

 
 
3. Planejamento das aulas  
 

Previamente a data de início da disciplina são enviados nos e-mails dos alunos 

matriculados textos relativos ao tema para que possam se familiarizar com os assuntos 

a serem abordados. 

Ao iniciar as aulas presenciais os alunos são convidados a apresentar seus 

projetos de dissertação/teses e refletir se a disciplina pode ajudá-los a construir bases 

para consecução de seus objetivos. 

Todos os temas abordados no conteúdo são explanados através de aulas 

expositivas/participativas, onde os alunos podem dialogar sobre suas experiências, 

conhecimentos e observações.  

Ao final do ciclo de aulas expositivas (32h) os alunos realizam uma avaliação 

do conteúdo, abordagem metodológica e recursos didáticos. 

São destinadas trinta (30) horas para atividade de visita à campo para que os 

alunos conheçam e possam interagir junto a projetos que desenvolvem atividades de 

mitigação de impactos climáticos. 

Em seguida os alunos apresentam um seminário. O objetivo é que cada 

mestrando/doutorando possa desenvolver conexões entre sua pesquisa e as mudanças 

climáticas sob a forma de um artigo a ser apresentado em data pactuada como um dos 

meios destinados à avaliação da disciplina. Para essa atividade os alunos destinam oito 

(8) horas para realização do seminário. Para o seminário é utilizado o método de 

apresentação oral.  

O restante do tempo, dez (10) horas, são destinadas ao preparo das aulas, 

separação de textos, produção de apresentações, envio aos alunos do material e 

preparo dos diários e correção de artigos. Todas as aulas são presenciais. 

 
 
3.1. Aulas desenvolvidas (descrição sequencial) 
 
Aula 1. Mudanças ambientais globais e o clima dos Trópicos: principais eventos e 

conceitos;  

Aula 2. Tratados e convenções internacionais sobre o clima e as mudanças globais;  



Aula 3. Variabilidade climática e incêndios florestais: causas do desmatamento na 

Amazônia e suas implicações futuras;  

Aula 4. Variações climáticas e o aquecimento global na Amazônia;  

Aula 5. Mudanças no uso da terra na Amazônia e o clima; 

Aula 6. Efeitos do El Niño e La Niña na Amazônia;  

Aula 7. Métodos para quantificação de carbono;  

Aula 8. Economia verde e mercados ligados às mudanças climáticas;  

Aula 9. Políticas públicas e o clima na Amazônia;  

Aula 10. O IPCC e as mudanças globais: resultados e perspectivas no ambiente 

amazônico;  

 
4. Métodos  

 
 

Aula expositiva e debates;  

Visita à campo; 

Leitura, apresentação de seminário e discussão;  

Trabalhos escritos e/ou apresentados;  

 

OBS: para maiores detalhes, ver item 3. 

 

5. Recursos didáticos 

 

Quadro; 

Artigos científicos; 

Projetor; 

Computador e programa para apresentação de slides; e 

Sistema de projeção áudio visual para vídeos; 

 
 

6. Critérios de avaliação  

 

Análise de conteúdo aplicada à trabalhos/ seminários e provas realizadas, além 

da participação em sala. Poderá ser solicitado a elaboração de texto na forma de artigo 

e/ou prova escrita. 
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