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Os maiores especialistas para 
o CACD estão no Clipping

Orientação completa para candidatos de todos os níveis

JOÃO FELIPE

J OÃO  F E L I P E

Atua há 17 anos na preparação para o CACD

Conhecimento profundo e atualizado da banca

+29 anos de experiência pedagógica

Veja entrevista com o professor João Felipe 
sobre seu curso e formação aqui.

Sobre o projeto “Pague o Valor Justo” do Clipping

Acreditamos que é possível democratizar o acesso à carreira diplomática. Os maiores 
especialistas para o CACD se uniram ao Clipping para viabilizar a melhor preparação, 
permitindo que os candidatos paguem o valor justo por cada aula. Conheça mais sobre 
o projeto aqui.

https://blog.clippingcacd.com.br/cacd/curso-geografia-cacd-2020
https://clippingcacd.com.br/cursos-cacd/
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Palavras do Clipping

Amigos do Clipping,

neste documento você encontra as informações da ementa completa do curso exten-
sivo de Geografia para o CACD 2020.

O Curso Extensivo de Geografia tem como objetivo apresentar todo o conteúdo do 
Edital a candidatos com foco na 1ª fase do exame do Concurso de Admissão à Carreira 
de Diplomata (CACD). Esse curso é indicado para  candidatos ainda em início de prepa-
ração e, também,  para candidatos intermediários ou avançados que precisem reforçar 
e atualizar a base de conhecimentos exigida pelo Edital.  

As videoaulas do Curso Extensivo de Geografia terão entre 1:30h a 2hs de duração. 
Serão ao todo 30 aulas divididas em 3 módulos. Cada módulo tem entre 8 e 10 aulas 
e uma unidade temática pedagogicamente definida. Ao longo do curso, o Professor 
exporá todo o conteúdo teórico exigido pelo Edital de forma atualizada, objetiva e com 
100% foco no CACD. Materiais complementares e bibliografias serão indicadas pelo 
Professor em cada aula para permitir o aprofundamento nos tópicos pertinentes.  Ao 
final dos 3 módulos, o candidato terá adquirido todo o arcabouço teórico exigido para o 
CACD por meio das videoaulas expositivas, das leituras indicadas e das indicações de 
materiais complementares disponibilizados pelo Professor. 

As videoaulas serão transmitidas ao vivo, de acordo com o cronograma de aulas dispo-
nibilizado na plataforma, que pode estar sujeito a alterações. A gravação das videoaulas 
que foram transmitidas ao vivo estarão disponíveis até o fim de cada módulo para os 
alunos possam assisti-las em dia e horário de sua conveniência dentro desse período. 
Não há limites para a visualização das aulas gravadas dentro desse período.

Os alunos poderão interagir com o Professor ao longo das aulas ao vivo. Para preservar 
o ritmo das aulas e a relevância dessas interações, um membro da equipe do Clipping
ou monitor estará presente ao longo das aulas, para auxiliar na triagem de dúvidas e,
em alguns casos, na mediação dessas interações.
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Ementa do curso extensivo de Geografia 
para o CACD 2020

Módulo 1

AULA 1:
A urbanização no Espaço Mundial 1: Processo de urbanização e formação de 
redes de Cidades

OBJETIVO DA AULA
Analisar o processo de urbanização e a formação da rede de cidades diferenciando 
o que ocorreu nos países centrais e o que está ocorrendo nas últimas décadas nos 
países periféricos.

PONTOS DO EDITAL ABORDADOS: 
5 Geografia Urbana. 
5.1 Processo de urbanização e formação de redes de cidades.

AULA 2: A URBANIZAÇÃO NO ESPAÇO MUNDIAL 
Conurbação, metropolização e cidades-mundiais.

OBJETIVO DA AULA 
Destacar as mudanças recentes na urbanização associadas ao processo de globaliza-
ção com ênfase na organização das cidades globais.

PONTOS DO EDITAL ABORDADOS:
5 Geografia Urbana. 
5.2 Conurbação, metropolização e cidades-mundiais. 

AULA 3: URBANIZAÇÃO NO ESPAÇO BRASILEIRO 
A rede urbana brasileira e o papel das cidades médias na modernização do  
Brasil.

OBJETIVO DA AULA
Analisar o processo de urbanização no Brasil, destacar a metropolização, a macroce-
falia e a tendência de desmetropolização nas últimas décadas.
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PONTOS DO EDITAL ABORDADOS: 
5 Geografia Urbana. 
5.4 O papel das cidades médias na modernização do Brasil. 

AULA 4: URBANIZAÇÃO NO ESPAÇO BRASILEIRO 
Dinâmica intraurbana das metrópoles brasileiras

OBJETIVO DA AULA
Analisar a dinâmica intraurbana das cidades brasileiras, destacar o processo de segre-
gação espacial e as modificações na rede urbana.

PONTOS DO EDITAL ABORDADOS
5 Geografia Urbana
5.3 Dinâmica intraurbana das metrópoles brasileiras.

AULA 5: DINÂMICA DEMOGRÁFICA MUNDIAL E DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA 
DA POPULAÇÃO 

OBJETIVO DA AULA
Analisar a distribuição geográfica da população mundial e brasileira e iniciar o estudo 
da dinâmica demográfica, destacando o modelo de transição de Warren Thompson

PONTOS DO EDITAL ABORDADOS
2 A Geografia da População. 
2.1 Distribuição espacial da população no Brasil e no mundo. 
2.3 Dinâmica populacional e indicadores da qualidade de vida das populações. 

AULA 6: DINÂMICA DEMOGRÁFICA BRASILEIRA E ESTRUTURA ETÁRIA

OBJETIVO DA AULA
Analisar a evolução demográfica brasileira, as modificações na estrutura etária, o qua-
dro atual de bônus demográfico ou janela de oportunidade e traçar cenários para a 
evolução da população nas próximas décadas.

PONTOS DO EDITAL ABORDADOS
2 A Geografia da População. 
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2.1 Distribuição espacial da população no Brasil e no mundo. 
2.3 Dinâmica populacional e indicadores da qualidade de vida das populações.

AULA 7: MIGRAÇÕES NO ESPAÇO MUNDIAL

OBJETIVO DA AULA
Analisar os deslocamentos populacionais na escala mundial 

PONTOS DO EDITAL ABORDADOS
2 A Geografia da População.
2.2 Os grandes movimentos migratórios internacionais e intranacionais.

AULA 8: MIGRAÇÕES NO ESPAÇO BRASILEIRO

OBJETIVO DA AULA
Identificar as principais correntes migratórias no Espaço Brasileiro e a tendência atual 
do fenômeno

PONTOS DO EDITAL ABORDADOS
2 A Geografia da População.
2.2 Os grandes movimentos migratórios internacionais e intranacionais.



Ementa Geografia - Curso Extensivo CACD 2020

Módulo 2

AULA 1: A  DIVISÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO E O REORDENAMENTO 
TERRITORIAL PÓS-FORDISTA

OBJETIVO DA AULA
Analisar a importância da atividade industrial para a organização do Espaço Geográ-
fico e as modificações na DIT associadas ao reordenamento territorial pós-fordista

PONTOS DO EDITAL ABORDADOS: 
3 Geografia Econômica. 
3.1 Globalização e divisão internacional do trabalho. 
3.3 Energia, logística e reordenamento territorial pós-fordista. 

AULA 2: GLOBALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO REGIONAL

OBJETIVO DA AULA
Analisar o processo de globalização da economia, a  formação e estrutura dos blocos 
econômicos internacionais e a visão do professor  Milton Santos sobre esse processo. 
É fundamental a percepção geográfica de um processo concomitante de globalização 
e fragmentação.

PONTOS DO EDITAL ABORDADOS 
3 Geografia Econômica. 
3.1 Globalização e divisão internacional do trabalho. 
3.2 Formação e estrutura dos blocos econômicos internacionais. 

AULA 3: A INDUSTRIALIZAÇÃO BRASILEIRA

OBJETIVO DA AULA
Identificar as diferentes fases da atividade industrial no Brasil e a importância do pro-
cesso para a integração do território

PONTOS DO EDITAL ABORDADOS
3 Geografia Econômica.
6 Geografia Política.
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AULA 4: A INDUSTRIALIZAÇÃO BRASILEIRA

OBJETIVO DA AULA
Analisar o processo de concentração espacial da atividade industrial no Brasil, as ten-
tativas governamentais de descentralização e as modificações nas últimas décadas 
associadas ao modelo de produção flexível.

PONTOS DO EDITAL ABORDADOS
3 Geografia Econômica.
6 Geografia Política.

AULA 5: FONTES DE ENERGIA NO MUNDO

OBJETIVO DA AULA
Identificar as principais fontes de energia no mundo e os fatores determinantes para a 
escolha dos principais países.

PONTOS DO EDITAL ABORDADOS
3 Geografia Econômica. 
3.3 Energia, logística e reordenamento territorial pós-fordista.

AULA 6: FONTES DE ENERGIA NO BRASIL

OBJETIVO DA AULA
Analisar a matriz energética brasileira identificando as principais fontes de energia e a 
distribuição geográfica de sua produção.

PONTOS DO EDITAL ABORDADOS:
3 Geografia Econômica. 
3.3 Energia, logística e reordenamento territorial pós-fordista.

AULA 7- A LOGÍSTICA NO ESPAÇO MUNDIAL E BRASILEIRO

OBJETIVO DA AULA
Analisar as vantagens e desvantagens de cada modal e as opções de transportes dos 
principais países e a situação brasileira no setor destacando os principais gargalos
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PONTOS DO EDITAL ABORDADOS:
3 Geografia Econômica. 
3.3 Energia, logística e reordenamento territorial pós-fordista.

AULA 8: ESPAÇO AGROPECUÁRIO MUNDIAL
Distribuição geográfica da agricultura e pecuária mundiais.

OBJETIVO DA AULA 
Analisar os fatores de produção agropecuária, o processo de modernização agrícola, 
identificar os principais sistemas agropecuários e os Principais produtores e atuação 
no mercado mundial.

PONTOS DO EDITAL ABORDADOS: 
4 Geografia Agrária.
4.1 Distribuição geográfica da agricultura e pecuária mundiais.

AULA 9: ESPAÇO AGROPECUÁRIO BRASILEIRO 
Estruturação e funcionamento do agronegócio no Brasil

OBJETIVO DA AULA
Analisar o processo de modernização agrícola e a formação dos complexos agroindus-
triais no Brasil e identificar as principais áreas de produção

PONTOS DO EDITAL ABORDADOS: 
4.2 Estruturação e funcionamento do agronegócio no Brasil

AULA 10: ESPAÇO AGROPECUÁRIO BRASILEIRO
Estrutura fundiária, uso da terra e relações de produção no campo brasileiro.

OBJETIVO DA AULA
Analisar a ocupação histórica das terras, a estrutura fundiária e as relações de traba-
lho. Identificar, também, a importância da agricultura familiar e suas principais áreas 
de produção.

PONTOS DO EDITAL ABORDADOS: 
4 Espaço rural
4.3 Estrutura fundiária, uso da terra e relações de produção no campo brasileiro.
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Módulo 3

AULA 01: HISTÓRIA DA GEOGRAFIA

OBJETIVO DA AULA: 
Nessa aula analisamos a institucionalização da geográfico e sua relação com a ques-
tão nacional na Europa e a expansão colonial. Abordamos, também, a evolução da 
geografia institucionalizada e as diferentes correntes de pensamento geográfico.

PONTOS DO EDITAL ABORDADOS:
1 História da Geografia.

AULA 02: OS CONCEITOS FUNDAMENTAIS DA GEOGRAFIA 

OBJETIVO DA AULA: 
Diferenciar os conceitos fundamentais da geografia: Paisagem, Espaço, Território, 
Lugar, Região e sua evolução ao longo da história da ciência geográfica.

PONTOS DO EDITAL ABORDADOS: 
1 História da Geografia.

AULA 03: GEOGRAFIA POLÍTICA E GEOPOLÍTICA: AS RELAÇÕES ENTRE 
ESPAÇO E PODER  

OBJETIVO DA AULA: 
Nessa aula tratamos da geopolítica destacando a evolução desse campo de estudo e 
as teorias clássicas: poder marítimo, poder terrestre, as pan regiões de Haushofer e a 
teoria do Rimland, de Spykman. 

PONTOS DO EDITAL ABORDADOS: 
Essa aula tem relação direta com o ponto 6 do programa, denominado geografia polí-
tica, especificamente o 6.1-  Teorias geopolíticas e poder mundial.
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AULA 04: GEOPOLÍTICA- HOTSPOTS ATUAIS E A GEOPOLÍTICA BRASILEIRA

OBJETIVO DA AULA:
Nessa aula continuamos tratando do tema geopolítica, analisamos alguns exemplos 
de áreas de conflito no mundo atual. Destacamos a situação brasileira e os elementos 
geográficos fundamentais para uma análise geopolítica do Brasil.

PONTOS DO EDITAL ABORDADOS: 
6 Geografia Política. 
6.1 Teorias geopolíticas e poder mundial.

AULA 5: A INTEGRAÇÃO DO TERRITÓRIO E FAIXA DE FRONTEIRA

OBJETIVO DA AULA:
Analisar o processo de organização do Espaço Geográfico brasileiro, destacando a 
integração do território e as especificidades da Faixa de Fronteira.

PONTOS DO EDITAL ABORDADOS: 
6.2 Temas clássicos da Geografia Política: as fronteiras e as formas de apropriação 
política do espaço.

AULA 6 - ORDENAMENTO TERRITORIAL NO BRASIL

OBJETIVO DA AULA:
Analisar o processo de implementação da PNOT- Política Nacional de ordenamento do 
território e as diversas ações governamentais que integram esse processo.    

PONTOS DO EDITAL ABORDADOS:
6 Geografia Política.

AULA 7: BIOMAS E DOMÍNIOS MORFOCLIMÁTICOS

OBJETIVO DA AULA:
Identificar os biomas e domínios morfoclimáticos e suas principais características

PONTOS DO EDITAL ABORDADOS: 
7 Geografia e gestão ambiental. 
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AULA 8: RECURSOS HÍDRICOS E A HIDROGEOPOLÍTICA

OBJETIVO DA AULA: 
Analisar a tendência de Hidrogeopolítica e commoditização da água e destacar a situ-
ação brasileira

PONTOS DO EDITAL ABORDADOS: 
6 Geografia Política.
7 Geografia e gestão ambiental.

AULA 9: A ORDEM AMBIENTAL MUNDIAL

OBJETIVO DA AULA: 
Analisar o processo de consolidação da natureza como ponto importante das relações 
internacionais destacando os principais acordos.

PONTOS DO EDITAL ABORDADOS: 
7 Geografia e gestão ambiental. 
7.1 O meio ambiente nas relações internacionais: questões conceituais e institucionais. 

AULA 10: A POLÍTICA AMBIENTAL BRASILEIRA

OBJETIVO DA AULA: 
Analisar a evolução da Política Ambiental Brasileira e as principais leis.

PONTOS DO EDITAL ABORDADOS:
7 Geografia e gestão ambiental.
7.3 Política e gestão ambiental no Brasil.

AULA 11: A REGIONALIZAÇÃO BRASILEIRA
O Espaço Amazônico

OBJETIVO DA AULA: 
Analisar as diferenciações do Espaço Geográfico brasileiro e o Espaço Amazônico 
identificando as diferentes fases de sua produção e as características atuais das suas 
sub regiões
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PONTOS DO EDITAL ABORDADOS: 
3.4 Disparidades regionais e planejamento no Brasil
6.3 Relações Estado e território. 

AULA 12: A REGIONALIZAÇÃO BRASILEIRA 
Nordeste e Centro-Sul

OBJETIVO DA AULA: 
Analisar o Espaço Geográfico Nordestino e do Centro Sul destacando as característi-
cas gerais e suas principais sub-regiões 

PONTOS DO EDITAL ABORDADOS: 
3.4 Disparidades regionais e planejamento no Brasil
6.3 Relações Estado e território. 
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ATENÇÃO: 

Este curso seguirá o modelo “Pague o Valor Justo”. Para participar do curso, é necessá-
rio ser um assinante do Clipping. O assinante se matricula no módulo do curso dentro 
da plataforma do Clipping. Após a matrícula, ele assiste à primeira aula. Depois de ter 
assistido, ele paga o valor que considerar justo por aquela aula. Após efetuado esse 
pagamento, o acesso à segunda aula é liberado e assim por diante. Para este curso, o 
valor mínimo de cada aula é de R$ 15,00.

Se você preferir, também pode adquirir módulos fechados (matrícula + aulas) por um 
preço pré-determinado ou ainda o pacote completo, que contempla todos os módulos 
(matrícula + aulas) de todos os cursos oferecidos.

Assine do Clipping ! !
!
!

Matrícule-se Assista à Aula que desejar Pague pela aula

QUERO ME MATRICULAR NO CURSO

https://checkout.clippingconcursos.com.br/cadastrar?campaign=5d250f5a6f7f6f8e34663f16
https://app.clippingconcursos.com.br/pacotes-cursos

