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Programa de Pós-Graduação em Demografia -PPGDEM 
- Mestrado Acadêmico - 

  
Ano de criação: 2010 (122ª Reunião do Conselho Técnico-Científico da Educação 
Superior , realizada no período de 25 a 29 de outubro de 2010) 
 

 

1ª Turma: 17/03/2011 :  36 inscritos                            

                               10 alunos regulares  

   1 aluno especial 

 

2ª Turma: 15/02/2012:  34 inscritos 

   10 alunos regulares 

   2 alunos especiais   

 

3ª Turma: 04/03/2013:  36 inscritos 

   14 alunos regulares 

 

4ª Turma: 06/03/2014:  26 inscritos 

   13 alunos regulares 

 

 

 

      

 

 

PPGDEM 

O Programa 
  

 



Objetivo 

 O PPGDEM tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento da 

ciência e o avanço do conhecimento na área da demografia e as suas 

relações com outras esferas do conhecimento 

 Nesse sentido, o PPGDEM pretende aprofundar os conhecimentos 

acadêmicos que contemplem os aspectos relacionados à temática da 

dinâmica demográfica, possibilitando a formação de pós-graduados, 

qualificando-os para a geração de relevantes conhecimentos teóricos 

voltados à prática, de tal forma que estejam aptos a atuarem em áreas 

estratégicas, visando o desenvolvimento científico-tecnológico da 

região Nordeste e do país. 

 

PPGDEM 



Área de Concentração e  
Linhas de Pesquisa 

Área de concentração:   

Demografia 

 

Linhas de Pesquisa:  

 

 I) Dinâmica demográfica;  

 

 II) Abordagens metodológicas em demografia.  

PPGDEM 



 Área de Concentração  

Demografia 

 Pretende responder às necessidades de pesquisadores com formação em 

Demografia para contribuir na produção de conhecimento através de estudos e 

projetos no âmbito da dinâmica demográfica e de investigações em áreas 

correlatas no contexto regional e nacional.   

 

 Destina-se à investigação dos fenômenos demográficos desenvolvendo e aplicando 

metodologias que permitam compreender e analisar o comportamento dos 

componentes demográficos (fecundidade, mortalidade, migração).  

 

 Busca, também, desenvolver estudos metodológicos e analíticos para o 

entendimento das transformações populacionais e suas implicações com a 

dinâmica social, econômica, territorial e de saúde-ambiente, gerando 

conhecimentos técnico-científico e informações relevantes para o desenvolvimento 

regional e nacional. 

PPGDEM 



Linhas de Pesquisa 
PPGDEM 

1 - Dinâmica Demográfica  

Elaboração de estudos enfocando a análise das implicações da transição 

demográfica na saúde, educação e previdência.   

Desenvolvimento de estudos, em trabalho coletivo e interdisciplinar, 

agregando experiências técnicas e científicas em temas, tais como: 

1.  Morbi-mortalidade no Brasil;  

2.  Dinâmica populacional e seus componentes demográficos;  

3.  Mobilidade social;   4. Mobilidade espacial da população;  

5.  Pobreza e desigualdade social;   6. População, ambiente e  mudanças 

climáticas;  

7.  Fecundidade e reprodução;   8. Juventude;  

9.  Família e nupcialidade;  

10. Saúde materno-infantil. 



Linhas de Pesquisa 
PPGDEM 

2 - Abordagens Metodológicas em Demografia 

Essa linha de pesquisa diz respeito ao emprego de abordagens metodológicas 

quantitativas e qualitativas ao conjunto de bases de dados demográficos 

disponíveis, como Censos, Registros contínuos, Pesquisas amostrais nas mais 

variadas áreas, a fim de oferecer análise de dados com critérios científicos 

sólidos, objetivando estimativas e inferências consistentes sobre a realidade 

demográfica e sua relação com aspectos econômicos, sociais e estruturais da 

sociedade. 

 

 

 

 

 



Corpo Docente  

 

 O Programa está sediado no CCET/UFRN, ancorado no Departamento de 
Demografia e Ciências Atuariais (DDCA).  

 Corpo docente:  

 11 (onze) docentes permanentes  (DP) 

 1 (um) colaborador * 

 1 (um) pesquisador PNPD 

 

 DP:  

 6 (cinco)  Doutores em Demografia  (5 Cedeplar;  1 Nepo) 

 7 (seis) Doutores:  2 Saúde Coletiva, 1 Saúde Pública,  1 Estatística, 1 
Geociências, 2 Ciências da Saúde. 

 

  * Depto. de Políticas Públicas – DPP/UFRN, pretende-se incorporar docentes de outros 

Departamentos (Saúde Coletiva, Geografia, Economia, Ciências Sociais, etc.). 

   

 

PPGDEM 



Corpo Docente 

 Pós-Doutorado:  

 1 DP – Moisés Alberto Calle Aguirre – Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Sociais (UFRN) – (2007/2008) 

 1 DP – Ricardo Ojima – Programa de Pós-Graduação em Demografia  

NEPO/UNICAMP (2007/2009). 

 1 DP – Paulo Sergio Lucio - "Laboratoire d'Océanographie et du Climat, 

Expérimentation et Approches Numériques" (LOCEAN) na França (2011/2012) - 

Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2 

 

PPGDEM 



Corpo Docente  

 Perspectivas:  

 + 1 Doutora  (Professora do DDCA) 

 + 1 Doutoranda pelo Cedeplar/UFMG (Professora do DDCA) 

 

 + 2 estágios pós-doutoral no Cedeplar (projeto PROCAD/casadinho) 

 Outros intercâmbios Docentes e Discentes. 

   

PPGDEM 



Projetos de pesquisa 

Distribuição dos Projetos em andamento, segundo linhas de pesquisa, 
financiamento externo e coordenação por docente do PPGDEM 

PPGDEM 

Linhas de pesquisa No.  de 

Projetos 

Financiamento 

externo 

Dinâmica Demográfica 

 

 

19 

 

10  

Abordagens metodológicas 

em demografia 

 

 

18  

 

4 

Total 37  14 



Processo Seletivo - 2015 

 A abertura do Processo Seletivo para o ingresso de alunos regulares para o 

Curso de Mestrado em 2015 - até 12 (doze) vagas 

 As inscrições  

 Página do PPGDEM (www.posgraduacao.ufrn.br/ppgdem) 

 SIGAA/UFRN 

(http://www.sigaa.ufrn.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?nivel=S

&aba=p-stricto) 

 Período de inscrições dos alunos: 04/08/2014 a 24/10/2014 

 Divulgação do resultado da seleção: Até 05/12/2014 
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     Muito obrigada! 

 

ppgdem@ccet.ufrn.br 

www.posgraduacao.ufrn./ppgdem 

PPGDEM 



Resumo das Linhas de Pesquisa 
PPGDEM 

 Entre os diversos projetos desenvolvidos pelos pesquisadores que formam o PPGDEM, destacam-se as 

principais linhas de pesquisas: estudos relacionados à população e saúde; família, reprodução e 

comportamento sexual; migrações e estudos metropolitanos; população e mudanças climáticas e 

adaptação, mortalidade e suas inter-relações com fatores socioeconômicos, envelhecimento 

populacional e saúde do idoso,, projeções populacionais; demografia de pequenas áreas, demografia da 

educação, entre outros. 

  

 As pesquisas acerca da mobilidade espacial da população e mudanças ambientais têm se concentrado 

especialmente nos aspectos relacionados às mudanças climáticas e globais. Entretanto, considera-se 

que o estudo das interfaces entre população e ambiente (P-A), ainda mereçam muitos estudos na 

região, considerando a importância dos aspectos ambientais e da diversidade de biomas e contextos 

socioeconômicos encontrados na região nordeste.  

  

 Neste aspecto, sendo uma linha de pesquisa em construção, essa é uma das áreas de atuação 

proeminente e que deverá ganhar mais importância ao longo do tempo. Os projetos vinculados à Rede 

Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais (RedeClima) deverão dar subsídios 

importantes para que essa articulação e consolidação se realize em breve período de tempo. 


