Curso
REGULAR AVANÇADO

Sapien a

2017
Cidades e Redes em Tempos de Globalização
Foco: Geograﬁa

DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS DO MÓDULO:
O processo de urbanização é um fenômeno global e irreversível, ainda que avance em ritmos e
intensidades diferentes nos países e regiões do mundo. A nova realidade geográﬁca do planeta é,
sobretudo, urbana. O módulo de Cidades e Redes em Tempos de Globalização, do Curso Regular
Avançado, pretende analisar aspectos dessa nova realidade que vem sendo enfa camente cobrados
nos úl mos exames do Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata.

MODALIDADE:
Inteiramente on-line

PÚBLICO ALVO:
O Curso tem como público alvo candidatos(as) que buscam aprofundar seu
conhecimento no tema trabalhado.

INÍCIO DAS AULAS:

CARGA HORÁRIA:

28

Este módulo tem duração de quatro horas.

de novembro de 2016

RETIRADA DOS VÍDEOS DA
PLATAFORMA: 30 de junho de 2017

CORPO DOCENTE:*

Regina Araújo
*ATENÇÃO: Corpo docente sujeito a alterações em caso de
motivos supervenientes de força maior.

PROGRAMA DO MÓDULO:
TEMA

AULA
01

PROFESSOR

Urbanização e metropolização: O ritmo e a intensidade do
processo de urbanização do mundo; as causas e as
consequências desse fenômeno

Regina Araújo

02

A urbanização brasileira: O processo de urbanização no Brasil;
metrópoles e cidades médias

Regina Araújo

03

Os desaﬁos urbanos: Estrutura interna das cidades; a questão
da moradia; cidades e sustentabilidade

Regina Araújo

04

Redes de cidades no mundo e no Brasil: Cidades globais, redes
e hierarquias urbanas no Brasil

Regina Araújo

QUESTÕES DISSERTATIVAS:
A par r da data de 01/02/2017, os alunos terão a possibilidade de
fazerem exercícios disserta vos que serão corrigidos pela própria
professora, com o obje vo de treinar situações reais de prova. A correção
dos exercícios será devolvida para os alunos num prazo de até um mês
após a data ﬁnal para envio da a vidade ao professor.
Liberação da Atividade
A partir de 01/02/2017

Entrega da atividade ao professor
Até dia 15/02/2017

Devolução da Correção
Até dia 15/03/2017

DISPONIBILIZAÇÃO DAS AULAS:

a

As aulas terão duração de uma hora e serão liberadas conforme o cronograma de aulas disponibilizado
pelo Curso Sapien a. Uma vez disponibilizada a vídeo-aula, o aluno pode assis r ao vídeo no horário em
que julgar conveniente. Cada vídeo-aula poderá ser acessada até 3 vezes.
* Horário Oﬁcial de Brasílila.

A PLATAFORMA:
A PLATAFORMA DE ESTUDOS do Curso Sapien a é compa vel com Tablets (incluindo iPad)
e celulares (incluindo iPhone) e foi desenvolvida pela nossa própria ins tuição (assim, não
usamos plataformas gratuitas adaptadas para nosso uso, mas construímos nosso próprio
ambiente de curso, conforme as necessidades dos nossos alunos).

PLANTÃO DE DÚVIDAS:
Por meio do plantão de dúvidas, os alunos podem enviar seus
ques onamentos aos professores. A resposta é dada pela própria
docente e enviada no prazo máximo de sete dias úteis de forma
totalmente individualizada e priva va.

VALORES:
DEPOIS DO LANÇAMENTO

VALOR PROMOCIONAL
(pré-matrícula até o dia 27/11)
R$ 350,00

(a partir do dia 28/11)
R$ 450,00

FORMA DE CONTRATAÇÃO:
O(a) aluno(a) poderá contratar este módulo apenas em sua modalidade completa.
FORMAS DE PAGAMENTO:
•Em até 2x vezes, sem juros, no boleto bancário.
•Em até 6 vezes, com juros, no cartão de crédito.
(Sujeito à análise e aprovação de crédito)

DESCONTO PROMOCIONAL*:
•10% para pagamento à vista no boleto bancário
* Descontos NÃO acumula vos

Sapien a
Mais informações:
E-mail: querosabermais@cursosapientia.com.br
Telefone: (11) 3871-2484

