Um intercâmbio na França
Destino: Université Lumière Lyon 2

Curso: Geografia e Planejamento
Período: setembro de 2013 à janeiro de 2014

Objetivo da formação:
•Adquirir conhecimentos do vocabulário e das metodologias de base da disciplina, visando a geografia geral e regional francesa, ao considerar aspectos de geografia do meio físico e do estudo da sociedade;
•Iniciação e aperfeiçoamento no manejo de ferramentas de análise geográfica, tais como: estatística, cartografia,
análise de imagens, geomática;
•Realização de estudos e um estágio em campo, com duração de aproximadamente um mês.
Organização do currículo:
•Duração do curso de graduação (licence): 3 anos (6 semestres)
•Cada semestre é validado com 30 créditos europeus.
•Afim de permitir que o estudante aborde diferentes disciplinas antes de se especiali-zar, os dois primeiros semestres são bi-disciplinares. O estudante tem duas possibiliades de escolha para seguir: Majeure A + Majeure B (Direito, História, Sociologia, Economia e Administração), ou Majeure A+complemento Majeure A (uma especialização na área de Geografia). Ao fim do segundo semestre, o estudante deve escolher qual “Majeure” irá seguir.
•Para completar os ensinamentos são propostos aos estudantes, cursos transversais: línguas, esportes e outros cursos interdisciplinares.
Centros de pesquisa do Departamento:
•Laboratório de Estudos Rurais;
•Meio Ambiente, Cidade e Sociedade - Instituto de pesquisas Geográficas
•Mapoteca
Disciplinas oferecidas:
•Análise de documentos geográficos
•Tratamento e representação de dados geográficos
•População, Sociedade e Culturas
•O Espaço Europeu
•Biogeografia
•Cartografia
•Geografia e Planejamento de territórios franceses •Atores do Planejamento na França
•Meios Tropicais
•Climatologia
•Economia e território
• O Sul e a Mundialização
•Geomorfologia
•Territórios do Mundo: África, Estados Unidos, Leste Europeu
•Geopolítica do Mundo
Ásia Oriental, Japão, Rússia, Mundo Árabe e Sudeste Europeu
•Sistema de Informacão Geográfica
•Geografia Rural
•Geografia Urbana
•Catástrofes e Riscos Naturais
•Métodos de Pesquisa em Geografia
•Meios Áridos

Foto 1: prédio da Universidade - Faculté de Géographie, Histoire, Histoire de l’Art et Tourisme

Disciplinas cursadas e respectivas formas de avaliação:
• Territoire du monde: Europe Médiane
-Duas avaliações discursivas ao longo do semestre e uma prova final no fim
do curso.
•Politiques et Gestion de l’Environnement
-Avaliação discursiva no último dia de curso.
•Français Langue étrangère
-Uma avaliação discursiva ao longo do semestre.
•Langue et Culture Françaises
-Duas exposições orais ao longo do semestre.

