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PLANO DE AULA 

DISCIPLINA:  ECONOMIA REGIONAL E URBANA      (CÓD.  ENEX60100)         PERÍODO: 8º PERÍODO  

 
TOTAL DE SEMANAS:  20 SEMANAS                                               TOTAL DE ENCONTROS:  20 AULAS 

 

Aulas 
Conteúdos/ 

Matéria 
Tipo de aula Textos, filmes e outros materiais 

1 Apresentação da disciplina.  Expositiva. Aula expositiva com slides 

2 
1.1. O campo de estudo da economia 

espacial.  

1.2. Noção de Região e espaço. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista, discutida e respondida em sala. 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

3 1.3. Modelos de Von Thünen, Lösch, 

Christaller, Weber e Isard. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista, discutida e respondida em sala. 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

4 1.3. Modelos de Von Thünen, Lösch, 

Christaller, Weber e Isard. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista, discutida e respondida em sala. 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

5 

TEORIAS NEOCLÁSSICAS DE 

LOCALIZAÇÃO 

2.1. Economias e deseconomias de 

urbanização e de aglomeração.  

2.2. Forças Centrípetas e Centrífugas 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista, discutida e respondida em sala. 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

6 

2.3. Teoria de Desenvolvimento 

Regional Desequilibrado. 2.4. Teoria 

de Divergência Regional, Círculo 

Vicioso. 2.5. Teoria da Adaptação 

Locacional. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista, discutida e respondida em sala. 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 
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7 

2.6. Teoria da Base Econômica e de 

Exportação. 2.7. Teoria da 

Convergência Regional. 2.8. Teoria do 

Desenvolvimento Endógeno e Sistema 

de Inovação (polos, clusters e arranjos 

produtivos locais - APL). 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista, discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

8 Prova A   

9 Revisão de prova e entrega de notas.   

10 

PLANEJAMENTO REGIONAL NO 

BRASIL 

3.1. Evolução da divisão 

administrativa dos estados brasileiros. 

3.2. Características socioeconômicas 

regionais e a interação entre regiões. 

Apresentação da metodologia de 

estimação no software Excel. Aula em 

laboratório 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

11 

3.3. Institucionalização dos órgãos 

responsáveis pelo planejamento 

regional.  

3.4. Planejamento regional no PAEG e 

nos PND. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista, discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

12 

3.5. As desigualdades regionais e a 

“Nova Geografia Econômica” (teorias 

centro-periferia, migração de trabalho 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista, discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 
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e de capital etc.). 

3.6. A regionalização em âmbito 

mundial (conceito de integração 

regional e etapas de formação de um 

bloco econômico). 

13 

ECONOMIA URBANA 

4.1. Conceito, tipos e características 

socioeconômicas de uma cidade.  

4.2. Distribuição das atividades (uso) e 

ocupação do espaço urbano. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista, discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

14 

4.3. Rede urbana: centralidades e 

hierarquias 

4.4. Vulnerabilidades urbanas 

(habitação, transporte, poluição etc.).  

Apresentação da metodologia de 

estimação no software Excel. Aula em 

laboratório 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

15 
4.5. Formação urbana e 

socioeconômica do estado e da cidade 

do Rio de Janeiro. 

Apresentação da metodologia de 

estimação no software Excel. Aula em 

laboratório 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

16 Revisão para prova. Exercícios  

17 Prova A.   

18 Revisão de prova e entrega de notas.   
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19 Prova de Segunda Chamada. 
 

 

20 Prova Final. 

 

 

Atualizado em abril/2016. 


