
 

Projeções de Demandas Demográficas 

Professor: Elzira Lúcia de Oliveira 

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 % 
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