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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE GEOGRAFIA - PORTO VELHO

PROGRAMA DA DISCIPLINA

Iden�ficação da Disciplina Climatologia; DAG00014; 3o período; 80h; 2020.1

Modalidade/Curso Bacharelado / Geografia

Pré-Requisitos DAG00051

Responsável Prof. Dr. João Paulo Assis Gobo

Horários Segunda-Feira (vesper�no)

 

Obje�vo geral

Apresentar ao aluno as bases da climatologia dinâmica e os elementos e fatores climá�cos
responsáveis pelos climas da super�cie terrestre. Discu�r os principais sistemas de classificação
climá�ca. Desenvolver uma breve discussão sobre variabilidades e mudanças climá�cas e o
impacto de fenômenos como El Niño/La Niña na Amazônia.

 

Ementa

CIntrodução ao estudo do clima na Geografia. Objeto e método da Climatologia. Tempo
(meteorologia) e clima (climatologia). Elementos e fatores climá�cos. Climatologia dinâmica:
circulação geral da atmosfera, massas de ar, sistemas frontais. Classificações climá�cas.
Fenômeno ENOS e Célula de Walker. Mudanças climá�cas.

 

Conteúdo Programá�co

Introdução aos conteúdos de tempo de clima.

Dis�nção entre climatologia e meteorologia.

Noções de cosmografia: movimentos da Terra; estações do ano.

Atmosfera terrestre: caracterís�cas e estrutura.

Radiação e balanço de energia.

Temperatura: propagação e distribuição de calor na atmosfera.

Pressão atmosférica, ventos de super�cie e leis de circulação.

Umidade atmosférica e nebulosidade.
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Precipitação: convec�va, frontal e orográfica; distribuição.

La�tude, Al�tude, Mari�midade/Con�nentalidade.

Circulação geral e dinâmica atmosférica. Massas de ar e mecanismos frontais.

Fenômeno ENOS e Célula de Walker.

Métodos de classificação climá�ca.

Mudanças climá�cas globais.

 

Metodologia

Aulas exposi�vas com uso de quadro branco e data show.

No�cias.

Resolução de questões.

Vídeos.

 

Avaliações

O processo de aprendizagem será avaliado subje�vamente por meio da frequência, par�cipação
nas aulas e excussão das a�vidades.

As avaliações obje�vas serão dividas em duas unidades U1 e U2.

Sendo a primeira unidade composta por uma avaliação escrita dissertação, individual com ou sem
consulta bibliográfica (U1-A1) e a apresentação de seminários temá�cos ou uma segunda
avaliação escrita dissertação, individual com ou sem consulta bibliográfica (U1-A2).

A unidade dois (U2) será composta pela média aritmé�ca dos trabalhos prá�cos e teóricos
desenvolvidos durante a disciplina.

 

 

Critérios de Avaliação

Assiduidade: frequência mínima de 75% da caga horária da disciplina, ou seja, comparecer
a, pelo menos, 15 aulas, cuja comprovação será feita via assinatura em lista de presença ou
chamada oral.

Avaliação, Segunda Chamada e Avaliação Reposi�va (100 pontos cada):

1. Questões obje�vas: 20 pontos

2. Questões disserta�vas (80 pontos), sendo, para cada uma delas:

domínio do conteúdo: 60%;

coerência (ligação entre ideia central da questão e as referências
bibliográficas): 30%;

coesão (interligações entre as partes): 5%; e

uso correto do vernáculo: 5%.
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De acordo com o § 3º do art. 5o da Resolução 251/UNIR/CONSEPE/1997, “Avaliação Repositiva” não se
confunde com “Segundas Chamada”, isto é, o(a) discente que falta à Avaliação ou à Segunda Chamada não
terá direito de fazer a Avaliação Repositiva.

 

Documento assinado eletronicamente por JOAO PAULO ASSIS GOBO, Docente, em 25/11/2019, às
12:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0283311 e
o código CRC 68CCE224.
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