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Ementa: 

 
A obsolescência dos combustíveis fósseis, associada aos constantes desequilíbrios climáticos 
ambientais, associada a crise do desemprego, especialmente de jovens em idade laboral em todo 
o mundo, junto com o genocídio infanto-juvenil e a explosão demográfica por outro lado, 
ameaçam a sustentabilidade dos Estados-Nação no século 21. 
Ignacy Sachs, da Escola de Altos Estudos da Sorbonne produz invenções analíticas que reforçam 
nossa projeção de alternativas ao cenário que se apresenta no Brasil ao sermos acometidos pela 
supressão de recursos naturais, as quais discutiremos e debateremos ao longo do curso. 
 
Objetivos: 
 
Compreensão do tema proposto pelos alunos com análises sociológicas e reflexão comparada e 
atual sobre a questão brasileira perante o cenário global. 
 
Conteúdo Programático (Unidades, Projetos, Tópicos, Etc): 
 
Bloco de Aulas temáticas para trabalho do texto abordado. 
Outras rubricas bibliográficas serão anotadas na proporção que os temas específicos requererem. 
 
Metodologia: 
 
Aulas expositivas, workshops temáticos , leitura da bibliografia indicada e realização de trabalhos 
escritos pelos alunos. Discussão de questões pertinentes e atuais ao tema proposto em sala de 
aula. 
 
 

 

  



Avaliação: Instrumentos E Critérios: 
 
Apresentação oral e avaliação da exposição e entrega de trabalhos escritos e impressos que 
passarão por avaliação do professor para obtenção da nota final. 
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