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Metodologia de ensino 

Avaliação diagnóstico, formativa e somativa; 

Será abordado discussões sobre livros e artigos. Com avaliações escritas, após a 

leitura de cada texto; Aulas expositiva com discussões de texto previamente 

disponibilizado. E, Auxílio durante as aulas expositivas. Desenvolver competências 

intelectuais voltados entender a produção, organização e desigualdade socioespacial 

na América Latina. Aulas expositiva com discussões de texto previamente 

disponibilizado. Auxílio durante as aulas expositivas e nos Seminários. Disponibilidade 

de interação com os alunos para dúvidas referentes aos textos. 

 

Formas avaliativas  

Em uma semana será discutido o texto e em outra será a avaliação dissertativa ou de 

múltipla escolha dependendo da avaliação diagnóstico. 

05 avaliações dissertativa e de múltipla escolha cada uma valendo de 0 a 1,0  

01 avaliação múltipla escolha valendo 0 a 2,0 

Elaboração de artigo sobre a américa latina e seus países valendo de 0 a 2,00 

Apresentação de seminário valendo de 0 a 1,0 

Ordem dos textos para avaliação: 

1. HAESBAERT, Rogério. Regional-Global: Dilemas da região e da 

regionalização na geografia contemporânea. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

2010.  (1,0) 

2. GALEANO, Eduardo. As veias abertas da América Latina. Montevidéu: 

L&PM, 1970. (2,0) 

3. BANDEIRA, Luiz Alberto Moniz. Geopolítica e política exterior: Estados 

Unidos, Brasil e América do Sul. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 

2009. (1,0) 

4. NOGUEIRA, José Manuel Freire. América do Sul: Uma visão geopolítica. 

Lisboa: Instituto da Defesa Nacional, 2015. (1,0) 

5. RODRIGUES, Bernardo. Geopolítica dos recursos naturais estratégicos sul-

americanos no século XXI. Dissertação de Mestrado apresentada no 



Programa de Pós-Graduação em Economia Política Internacional, da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro - Instituto de Economia, 2015. (1.0) 

6. COSTA, Wanderley Messias da. O Brasil e a América do Sul: cenários 

geopolíticos e os desafios da integração. In: Revista Franco-brasileira de 

geografia CONFINS: n. 7, 2009. (1,0) 

Seminário com o desenvolvimento de uma reunião onde os discentes 

explicitaram a economia, cultura, sociedade, geomorfologia da paisagem das 

nações da américa Latina. Deverá conter discussões onde cada nação exporá as 

qualidades econômicas, educacionais e culturais para investimentos em seu país, 

contendo reflexão crítica no contexto dos futuros parceiros econômicos. Utilizando os 

textos lidos e trabalhados em sala de aula. 

Artigo sobre a américa latina e seus países. 

 


