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PLANO DE ENSINO - EMERGENCIAL

CURSO: GEOGRAFIA
Turno: INTEGRAL Currículo: 2012

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Unidade curricular

Território e a covid-19 em São João del-Rei

Departamento
DEGEO

Nome do Professor(a)
Marcio Roberto Toledo

Período
8º

Carga Horária

Teórica
72h

Prática
-

Total
72h

Natureza
OPTATIVA

Grau acadêmico / Habilitação
BACHARELADO

Pré-
requisito

-

EMENTA
Território; Saúde e Território; Planejamento, Políticas públicas de saúde; População e a
covid-19; Dinâmica espacial da covid-19; Distribuição da covid-19 em São João del-Rei.

OBJETIVOS
Entender o conceito de território e analisar suas relações com planejamento, saúde e
políticas públicas em São João del-Rei. Analisar a difusão da covi-19 no território.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
I. Aspectos conceituais sobre o Território;
II. Território e saúde pública;
III. Território e planejamento;
IV. População e saúde coletiva;
V. Difusão da covid-19 em São João del-Rei;
VI. Políticas públicas de saúde para a população.

METODOLOGIA
 O programa será desenvolvido, em caráter emergencial, através de aulas
síncronas e assíncronas, por meio da disponibilização de material didático (textos,
exercícios e atividades complementares audiovisuais) no Portal Didático, utilizando o
módulo de Atividades do Portal;
 As atividades e exercícios, a serem desenvolvidos de forma assíncrona pelos
alunos, terão prazo de entrega de uma semana, e o envio destes deverá ser feito,
obrigatoriamente, por meio do módulo de Atividades do Portal Didático (não enviar
por e-mail).
 Será disponibilizado o atendimento remoto individual, respeitando as
possibilidades de acesso remoto de cada aluno, com horário a ser marcado com
antecedência por meio de e-mail, enviado pelo aluno via portal didático.
 O atendimento remoto será efetuado sempre e exclusivamente às 2as feiras, das
14:00 às 16:00hs.
 Toda a comunicação oficial entre docente e alunos, inclusive envio de atividades
assíncronas, marcação de atendimento individual remoto, avisos sobre eventuais
alterações no desenvolvimento da Unidade Curricular etc., deverá ser feita através do
Portal Didático.
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 Para os encontros síncronos será usado o Google Meet ou outro serviço de vídeo-
chamada, previamente acordado com os estudantes. As atividades síncronas não
poderão ser gravadas.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
 Oitenta pontos para atividades e exercícios assíncronos disponibilizados no Portal

Didático (80 pontos). Vinte pontos por interatividade - participação nos encontros
síncronos, nos fóruns de debate e outras atividades no Portal Didático (20 pontos),
totalizando, assim, cem pontos (100 pontos).

 As atividades e exercícios assíncronos serão utilizados como controle de
frequência, devendo o aluno realizar o mínimo de 75% das atividades propostas
para ser considerado “frequente”, de acordo com a Resolução Conep no. 007, de
03 de agosto de 2020.
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