Projeções de Demandas Demográficas
Professor:
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Ementa
O curso privilegia o entendimento, estimativa e projeção das demandas de diversos
produtos e serviços que variam segunda a dinâmica e as estruturas populacionais. Neste
sentido o conteúdo do curso envolve conceitos de Demanda e Demanda demográfica;
discute alguns Métodos e técnicas de projeção e estimativas populacionais. Principais
demandas demográficas e Técnicas de Projeções de demandas demográficas. O uso de
projeções de terceiros. Aplicações nos diversos setores: segmentação populacional,
mercado de trabalho, educação, renda, habitação e educação.
Objetivo
O objetivo do curso é dar subsídios para a compreensão das principais demandas que variam
segundo a dinâmica e estrutura da população. Neste sentido o curso procura fornecer as
ferramentas teóricas e práticas para que o aluno identifica as diversas demandas que são
derivadas das projeções populacionais e as formas de aplicação.

Método
Aulas expositivas e seminários.

Avaliação
A avaliação do curso consistirá em acompanhar atividades dos alunos durante todo o curso.
Seminário:
40 %
Artigo que apresente a projeção de alguma demanda demográfica
50 %
Atividades em sala
10 %

Bibliografia:
GIVISIEZ, G. H. N. G.; OLIVEIRA, E. L. DE. Demanda futura por moradias:
demografia, habitação e mercado. 1. ed. Niteroi, RJ: UFF, Pró-reitoria de Pesquisa,
Pós-Graduação
e
Inovação,
2018.
Disponível
em:
<http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/LivroDemanda.pdf>. Acesso em 3-ago-2018
OLIVEIRA, E. L. DE; GIVISIEZ, G. H. N.; RIOS-NETO, E. L. G. Demanda futura
por moradia no Brasil 2003-2023: uma abordagem demográfica. 1 ed. Brasília:
Ministério
das
Cidades.
2009.
Disponível
em:
<https://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Demanda
_Futura_por_Moradias_Uma_visao_Demografica_rev_ 26-03-2010.pdf> Acesso
em 3-ago-2018.

SMITH, Stanley K.; TAYMAN, Jeff; SWANSON, David A. State and local
population projetions: metodology and analysis.
New York, Kuwer
Academic/Plenum Publishers, 2001
RIVES JR, Norfleet W.; SEROW, Willian J. Introduction to Applied Demography:
Data sources and estimation techniques. Newbury Park, California, Sage
Publications, 1984.
IBGE. Metodologia das estimativas da população residente nos municípios
brasileiros para 1º de julho de 2011, Rio de Janeiro, 2017.

